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Abstract  

Placed within the field of recent research concerning religion and contemporary religious 

landscapes, this thesis aims to show conceptions of human life and body displayed in ten 

Swedish health magazines. The analysis aims to demonstrate the appearance of body and 

bodily experience and in addition see in what way ”westernized” religious traditions and 

methods from east Asia may contribute to perspectives of health. The main theories for the 

study are objectified versus phenomenological understanding of the human body by Drew 

Leder (1992; 1990) and Kristen Zeiler (2010). The quote in the main title is from the 

empirical material (Hälsa & Fitness,  2014  (11),  cover).  ”Strong  from  inside  and  out”  depicts 

the core of the outcome, indicating both biomedical and holistic perspectives. With science as 

a provable reference, the individual’s body seems to be an object to control and shape to 

optimize goals of esthetic or physical benefits. Here are many mental aspects involved as well 

as social factors, which shows that the human is a phenomenological creature. The thesis 

suggests that in order to accomplish health and a healthy relationship – not only towards the 

body but living through it – the human need to cultivate the sensation of wholeness. Having 

no clear counterpart, this aspect seems to be easily provided through eastern traditions and 

methods, treating the  human  as  “one”.   

Key words: health, Sweden, health magazines, bodily appearance, phenomenology,  

individualism, holism, objectification, the subjective turn, self-fulfillment 
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1. Inledning  

 
”Vi  är  inte  människor 
som försöker vara andliga – 
vi är andliga varelser 
som försöker vara  människor.” 

Ur Mia Törnbloms En härlig bok (2007: 14)  
 

 
Varje  år  utser  Svensk  Handel  ”årets   julklapp”   för  den  konsumerande  samhällsmedborgaren.  

Några exempel från de senaste åren är: en upplevelse (2008); spikmattan (2009); den 

färdigpackade matkassen (2011); råsaftscentrifugen (2013); och senast i skrivande stund – 

aktivitetsarmbandet som registrerar kroppsrelaterad data som rörelseaktiviteter och sömn 

(2014). Ett av de tre kriterier för utmärkelsen är att produkten ska representera den tid vi lever 

i (www.hui.se). Vad skulle kunna utläsas av denna historik? Svensken värdesätter upplevelse. 

Praktik importeras och paketeras. Tidsbrist eller andra hinder ska inte hejda egen matlagning. 

Oprocessade livsmedel - medvetenhet om förtäring. Vardagsteknisk kontroll av kroppen och 

dess fysiska processer. Skulle man genom detta kunna dra slutsatsen att den 

upplevelsesträvande, självständiga och hälsobejakande individen är ett samhällsaktuellt 

fenomen?  Kanske inte, med tanke på detta torftiga underlag. Om man däremot ser dessa 

företeelser i skenet av samtida forskning vad gäller nya former av religion och religiositet kan 

ett mönster urskiljas.  

         Ett dynamiskt fält som är tillgängligt för analys av individers egen kultivering och 

förståelse av kropp och hälsa är hälsotidskrifter. Med en analys av hälsotidskrifter strävar 

denna uppsats att se hur aktuella forskningsteorier om människans livsåskådningstaganden 

och mål kan identifieras i vardagliga sammanhang av träning och hälsa. I takt med materiell 

och ekonomisk utveckling under de senaste hundra åren har hälsa fått skiftande premisser, 

något forskare är eniga om. I grova slängar har vi har gått från jordbrukssamhälle till tjänste- 

och informationssamhälle och därmed förändrade grundläggande förutsättningar för individer. 

Idag begränsas fysisk aktivitet i vardagen genom exempelvis tidseffektiva kommunikations-

medel och stillasittande arbeten. Att använda kroppen för att utföra arbete blir för många på så 

sätt inget ofrånkomligt inslag i vardagen. Forskning visar på ökade folkhälsosjukdomar 

relaterat till brister vad gäller bland annat kost och motion till följd av de förändrade 

omständigheterna. Förr fick människan betalt för sitt fysiska arbete – idag är motion något 
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som aktivt måste väljas och prioriteras i vardagen, liksom det idag kan vara ekonomiskt 

kostsamt i en lukrativ hälsobransch.  

           Samtidigt matas vi i gängse uppfattning som kanske aldrig förr med tips och råd hur 

man ska leva hälsosamt. Självhjälpsböcker, så som den ur vilket citatet ovan är hämtat, når 

försäljningsrekord. Media har en otröttlig tjusning över att tipsa om de senaste dieterna, hur 

man ska få ut mesta möjliga av dygnets 24 timmar, lyckas på jobbet, i familjen – och få den 

snyggaste kroppen till nästa badstrandssäsong. Mitt i allt detta förekommer också råd hur vi 

ska ta lärdom av österländska vishetspraktiker för att sakta ned och harmoniseras, så som folk 

inom olika religioner gjort i urminnes tider. Kanske speglar detta konsumenters efterfrågan på 

råd och en plats i ett sammanhang i hur vi ska få ihop livets pusselbitar? Närmare bestämt: är 

sökandet en del i våra livsåskådningsantaganden för det postsekulära samhälle vi lever i? 

          Genom denna bakgrund är det av intresse att rikta uppmärksamhet mot hälsotidskrifters 

uttryck av kropp och kroppslighet. Om det var fysiska arbetsprestationer som var viktiga förr, 

för att inte säga livsviktiga, vad ska vi ha våra kroppar till idag och vad innebär det att vara 

kroppslig? Våra sinnen etablerar upplevelsen av ett varande, men synen på kroppen skiljer sig 

åt. Är kroppen materia som med en objektifierad syn är föremål för brukande och som med 

rätt behandling formas, där kroppen då på så vis är ett instrument för att uppnå våra mål? Eller 

är kroppen en aspekt av vad det innebär att vara människa, en del av flera som bildar en helhet 

för att kultivera hälsa? Vidare, kan en ökad traditionsspridning genom pågående 

globaliseringsprocesser ge avtryck i hälsotidskrifter och bringa fler perspektiv till området 

kropp och hälsa?  

           Att undersöka hälsotidskrifter som en arena för uttryck av livsåskådningsantaganden 

finner gott stöd i skolans styrdokument för undervisningsämnet religionskunskap. Skolverket 

(2011)   preciserar   att   religionskunskapsämnet   ”[ska] behandla[r] hur religioner och 

livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och 

förhåller sig till etiska och existentiella frågor” (min kurs.). Vidare specificerar det centrala 

innehållet i Religionskunskap 2 särskilt vad som kan förknippas med just denna uppsats fokus 

på uppfattning av kropp och hälsa och globala traditionsinfluenser. Här poängteras individuell 

tolkning av och uttryck för privatreligiositet i ett samhälle präglat av mångfald, liksom 

religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitetsformande, tillhörighet och 

gemenskap (Skolverket, 2011). I rollen som lärare har man en inte helt otvetydig uppgift när 

det gäller att tolka och implementera styrdokumenten i undervisningen 1 . Jag menar att 

                                                        
1 Penetrationsproblematiseringar av läroplanen har gjorts, se t.ex. Ekberg & Fredriksson (2013). 
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hälsotidskrifter, som en arena för uttryck av livsåskådningsantaganden, är en diskurs värd att 

belysa vad gäller individer och gruppers skapande av identitet, gemenskap och uttryck.  

          Forskning visar nämligen att när religion får artikuleras fritt bland gymnasieungdomar i 

postsekulär samhällskontext framträder det inte som den mångfald av positioneringar som 

framkommer i perspektiv av livstolkande (Risenfors, 2011: 228). Ungdomars tal om 

traditionell religion är relativt frånvarande2. Samtidigt har olika typer av konfessioner otydliga 

gränsdragningar. Begränsning av religiös literacy3 bland unga på grund av sekulariserings- 

processer och avtraditionalisering i samhället över tid torde bidra till detta (Risenfors, 2011: 

229 ff). En ökad globalisering och därmed pluralism möjliggör också mångfacetterade 

uttryck. Sålunda verkar det vara av relevans med stöd av ämnesplanen för religionsämnet att 

bredda synen på vad som kan vara uttryck för religion och livsåskådning. Genom analysen av 

hälsotidskrifter, vilka känns igen ifrån vardagliga sammanhang, hoppas jag visa på 

nyanserade perspektiv på ämnet och hur man kan ta sig an det. 

          Analys av hälsotidskrifter kan alltså motiveras dels i ljuset av ett samhällsaktuellt 

intresse och dels utifrån rådande styrdokument för skolans mål och strävande. Det är givetvis 

också angeläget ur ett ämnes- och forskningsspecifikt fokus. Jag ska strax fördjupa uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter och ge en översikt av forskningen som härrör till min 

undersökning, men först ska syftet och frågeställningarna som ligger tillgrund för denna 

uppsats preciseras.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Utifrån resonemangen i inledningen kan syftet till denna uppsats beskrivas som tudelat; dels 

synliggöra livsåskådningsantaganden med fokus på kroppen och dels identifiera hur 

österländska traditioner framträder och influerar perspektiv på kropp och hälsa. För att nå 

detta syfte ska jag utgå ifrån dessa frågor: 

� Hur framställs kroppen i hälsotidskrifter?  

Utifrån vilka utgångspunkter framställs och objektifieras kroppen?  

På vilka sätt blir erfarenheten av att vara kroppslig en del i bilden? 

� På vilket sätt framträder österländska religiösa traditioner i hälsotidskrifter?  

Vilka praktiker förekommer? 

Hur framställs praktikerna vara till gagn för hälsa?  

                                                        
2 Se t.ex. von Brömssen (2003); Collins-Mayo (2010). 
3 Religiös literacy, det vill säga språklig och kognitiv kunskap om religion, vars relevans för 
religionskunskapsämnet beskrivs förtjänstfullt i t.ex. Prothero (2008); Löfstedt (2013); von Brömssen (2013). 
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Den första frågeställningen rör livsåskådningsantaganden inom ramen för hur man ser på 

kroppslighet i hälsotidskrifter. De två underordnade frågorna som preciserar frågeställningen 

avser om kroppen ses som objekt; eller, om kroppen ses fenomenologisk där subjektet erfar 

kroppen som en ”levd” kropp. Här avser jag att undersöka om det råder kongruens eller 

motstridigheter  i  framställningen  av  ”kropp”,  alltså  om  något  av  dessa  perspektiv  är  mer  eller  

mindre dominerande i hälsotidskrifter. I den andra frågeställningen ämnar jag undersöka hur 

österländska religiösa traditioner och metoder framträder. Vilka praktiker kan identifieras och 

av ytterligare intresse; vad framställs de kunna bidra i sammanhanget av kropp och hälsa? 

Vilka perspektiv anläggs för förståelse av kroppen? 

          Vad som inte är en specifik frågeställning men som oundvikligt är sammanflätat med 

hur kropp och kroppslighet gestaltas i hälsotidskrifter är genus. Det finns många faktorer som 

bidrar till intresse av att belysa genusperspektiv, vilka beskrivs närmare i följande avsnitt.  

1.2 Teoretiska utgångspunkter 
Religion och livsåskådning är ett mångfacetterat område. För att motivera hur min 

undersökning av hälsotidskrifter är direkt kopplad till aktuell forskning ska jag därför börja 

med en kortfattad bakgrund till hur religion och livsåskådning kan ses i olika perspektiv. Både 

hur förståelsen för begreppen har förändrats kontextbundet över tid, liksom förändringen i det 

religiösa landskapet som forskare refererar till som samhällets ”subjektiva vändning”   är  

viktiga utgångspunkter för min studie.  

          För att tydligt kunna besvara de direkta frågeställningarna i uppsatsen krävs emellertid 

ett specifikt teoretiskt grepp. I den första frågeställningen riktas blicken mot kroppen och 

upplevelse av densamma. Hur framträder synen på fysisk aktivitet och hur ska det relateras 

till kroppen? I vilken kontext länkas kroppen till hälsa eller ohälsa - och hur ska man i så fall 

kultivera hälsa? I sammanhanget av kropp är det också med anledning av den andra 

frågeställningen intressant att se på österländska influenser i hälsotidskrifter. Vilka perspektiv 

till kropp framställs ”importerade” traditioner och metoder bidra med, det vill säga – vad 

fyller praktikerna för roll i hälsosammanhang?  

         I teoribildningen för hur kroppen framställs kommer jag huvudsakligen använda mig av 

två utgångspunkter som kan ses som varandras ytterligheter; hur man kan förstå kroppen som 

objekt respektive hur kroppslig närvaro, det vill säga upplevelsen av att vara kroppslig, 

framställs. För bakgrund till dessa två centrala begreppsorienteringar vänder jag mig till 

filosofen och medicinaren Drew Leder (1990; 1992) samt Kristin Zeiler (2010). Leder ringar 

in teorier som rör de båda ytterligheterna objektifierande respektive fenomenologisk 
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förståelse av kroppen som lyfter fram upplevelsen av den4. Zeilers forskning, som delvis 

stödjer sig på Leders, fokuserar på den senare aspekten och berör hur smärta och njutning kan 

upplevas. Under nedanstående underrubriker ges en mer fördjupad bakgrund till uppsatsens 

centrala perspektiv. Dels vad gäller grepp om religion, livsåskådning samt kulturell 

förändring med perspektiv på religion. Dels mer specificerade teoretiska utgångspunkter kring 

kropp och kroppslighet samt hur dessa perspektiv kan framställas i relation till österländska 

religiösa praktiker. 

Religion och livsåskådning  
Forskare inom religion och livsåskådning kan nog enas idag om att de religiösa landskapen 

ständigt är i förändring. Dagens informationssamhälle gör globalisering och spridning av 

kulturrelaterad pluralism snabbare än någonsin.  Tesen   om   religionens   ”försvinnande”   i   och  

med sekularisering i moderniteten har fått ge plats åt desekulariseringsteser och nya grepp om 

religion. Forskare diskuterar om termen religion ens fyller en funktion i dagens postmoderna 

samhälle (se t.ex. Åkerbäck & Frisk, 2013; McGuire, 2008; Possamai, 2009). Att entydigt 

definiera religion är en mycket svår - för att inte säga omöjlig - uppgift. Otaliga försök har 

emellertid gjorts. Ofta har dessa tangerat antingen till en innehållslig, substantiell, förståelse 

av religion, eller en funktionell, fokuserad på vad religion gör (von Brömssen, 2003: 39; 

Gilhus & Mikaelsson, 2006: 38 fff; Andersson & Sander (Red.), 2009: 50; Durkheim, 2008: 

46; Possamai, 2008: 19). Kritiken mot hur forskningsvärlden historiskt förhandlat begreppet 

religion är stark och argumenterar för bredare perspektiv. Västerländska differentierings-

processer och kolonisationsrelaterade exotifieringar av andra religioner och livsåskådningar 

har i hög grad påverkat begreppsbildningen av hur religion och livsåskådning kan förstås 

(Gilhus & Mikaelsson, 2006: 28 f & 54 ff). Kristendomen och dess reformationer har haft stor 

påverkan på både begreppsförståelsen av religion samt kroppsliga praktiker. Detta har 

huvudsakligen lett till avskiljning mellan det heliga och profana sedda som vitt skilda sfärer 

inom protestantismen (McGuire, 2008: 11, 20-44).  

          När det gäller definiering bör det nämnas att breda definitioner av religion och 

livsåskådning också kan göra distinktion dem emellan obetydliga. Inom livsåskådnings-

forskning är variationerna relativt små i jämförelse med religionsbegreppets tolknings-

tradition, då Anders Jeffners definition blivit central för många studier och avhandlingar på 

området 5 . I beskrivandet av livsåskådning tar Jeffner akt på begrepp som en persons 

                                                        
4 Även andra forskare har tangerat till området kropp och kroppsförståelse, se t.ex. Heidegger (1962); Merleau-
Ponty (1962). Målet är dock inte att jämföra olika sätt att se på kroppen i direkt mening, utan att se resultatet i 
relation till det forskningsfält som beskrivits, därför kommer inte dessa perspektiv fördjupas vidare.  
5 Jmf t.ex. Kardemark (2011: 31); Risenfors (2012: 31); Grenholm (2006: 69); Lindfeldt (2003). 
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värderingssystem, grundhållning samt vetande, där det senaste kan överföras på 

värderingssystemet eller grundhållningen utan motsägelser (Jeffner, 1973: 18). Mikael 

Lindfelt poängterar att i diskussionen om livsåskådning bör denna ses som föränderlig över 

tid och även värderas utifrån individuella aspekter i relation till det kollektiva (Lindfelt, 

2003). Utmärkande för just religion ses i många fall, för att använda Jeffners ord, 

värderingssystemet relaterat till något heligt eller transcendent (Gilhus & Mikaelsson, 2006: 

47; Frisk & Åkerbäck, 2013: 17). Bryan Wilson (refererad till i Possamai, 2009: 19) hävdar 

att religion kan karaktäriseras som ”human’s   ultimate   concern”, vilket är en väldigt bred 

orientering som exempelvis kan inkludera tro på en gudom eller inte. Lena Löwendahl pekar 

på att hälsa är ett framträdande livsvärde så till den grad att det talats om hälsa som 

livsmening eller livsåskådning (Löwendahl, 2002: 88). Förståelsetradition bland forskare 

påverkar alltså i hög grad hur samtida religion, livsåskådning, andlighet   eller   ”New   Age”  

uppfattas. Sociologen Max Weber menar emellertid, liksom många andra forskare idag6, att 

identifikation  av  en  ”essens”  i  religion  inte  är  viktigt  - det vetenskapliga arbetet är att se hur 

villkor och förhållanden påverkar en särskild typ av socialt beteende (Weber, 1995: 1). 

            Både begreppen populärreligiositet, nyreligiositet och nyandlighet används av samtida 

forskare för att beskriva samtidens traditionssammanflätade och föränderliga religiösa 

område. Dock finns brister med termerna som bör belysas. Kritiksgrunden ligger dels i 

begreppens direkta koppling till västerländsk kolonisering och differentiering samt den 

nedvärderande association som ofta härleds till prefixet populär- (McGuire, 2008: 45 f). 

Vidare projicerar användning av prefixet ny- en förlegad syn på religion och andlighet 

historiskt och inger samtidigt att  det  ”nya”  vi  har  att  göra  med  inte  är  ”riktig”  religion.  Istället  

för att positionera mig gentemot dessa begrepp väljer jag därför att se på hälsotidskrifter som 

en arena för samtida uttryck av religion, livsåskådning och andlighet. Ett fält, vars innehåll 

och innebörd kan tömmas och fyllas på religiös eller sekulär, andlig eller över huvud taget 

existentiell mening för olika individer. I ljuset av annan forskning kan detta få ett 

sammanhang.  

Den subjektiva vändningen 
”Andlig   – men   inte   religiös”   har   blivit   ett   mer   och  mer   använt   uttryck   i   samtida religiösa 

sammanhang. Andlighet ses här ge uttryck för en individuell livshållning med betoning på 

känslor och upplevelser, vilket kontrasteras med religion som associeras med institutioner, 

ritualer, dogmer och auktoriteter. Samhällstrenden att prioritera den subjektiva upplevelsen 

har ofta refererats till Charles Taylor,   som   myntat   begreppet   ”det   moderna   samhällets  
                                                        
6 Jmf Sorgenfrei (2013: 34). 
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subjektiva  vändning”.  Förståelsen  för  begreppet  ”andlig”  kommer  så  från  individens  religiösa  

sökande  som  kom  att  identifieras  med  andlighet,  i  polemik  till  ”religion”  som symboliserade 

den protestantiska kyrkan   som   institution.   Vidare   förknippas   andlighet   med   ”vanliga”  

människors möjlighet till subjektiva upplevelser av transcendens, vilket direkt kopplades till 

individualisering. En holistisk tendens anas, vilket innebär att människor förenar annars 

separerade sfärer som heligt och profant, kropp och själ eller arbete och hälsa i sin levda 

religion (Sorgenfrei, 2013: 10 & 19).  Paul Heelas kallar samtidens religiositet för 

”avtraditionaliserad   självreligion”   och   syftar   då   dels   på   jaget   som   auktoritet   och   dels på 

föreställningen om att människan bör gynna sin egen potential. Olav Hammer menar snarlikt 

att det kanske viktigaste elementet i det moderna väst är just föreställningen om att vi lever 

under vår optimala nivå. Detta leder oss till föreställning om att vi behöver arbeta med oss 

själva för att bli både lyckligare och friskare (Hammer, 2013: 112f). 
           Religionssociologen Meredith McGuire, liksom de flesta forskare inom fältet, påtalar 

globaliseringens effekter på individens levnadssätt. Komplexiteten av varje individs praktiker 

är  stor,  eftersom  många  blandar  ”officiella”  religiösa  traditioner  med  populära  och  andra:  ”in 

combinations or seperately, overlapping in layers, serially or simultaneously, hybridized and 

sometimes  completely  transformed”  (McGuire, 2008: 67).  

          Särskilt uppmärksammad i forskningssammanhang7 av de samtida religiösa landskapen 

är Paul Heelas och Linda Woodheads studie av den brittiska staden Kendal i början av 2000-

talet. Heelas och Woodhead menar i The Spiritual Revolution – Why Religion is giving Way to 

Spirituality att andlighet i den postsekulära samtiden identifieras med individens egen 

subjektiva upplevelse och jagets auktoritet.  Med stöd från Charles Taylors tes   om   ”the  

massive  subjective  turn”  pekar  Heelas  och  Woodhead på att samhället skiftar från betoning på 

objektiva roller, plikter, auktoriteter och starkt dogmatisk präglad form av religion,  ”life-as”,  

till  en  mer  subjektiv  form.  ”Subjective  life”,  som  Heelas  och  Woodhead  kallar  det,  är  istället  

knutet till den egna inre upplevelsen för varje individ och som då sakraliseras (Heelas & 

Woodhead, 2004: 6). Detta bör tas i beaktande i min studie eftersom teorin både pekar på att 

arenor för individens kultivering av hälsa är viktig i samtiden och för att fokuseringen på 

individen är en förutsättning som speglar uttryck för kropp och kroppslighet. 

          I samtidens Sverige och i linje med den subjektiva vändningen ser Anne-Christine 

Hornborg terapeut- och coachingföretags verksamheter som grund till nya former av 

individualiserade  riter.  Genom  att   rikta   in  sig  på  klientens  ”sanna   identitet”  ska  människans  

”inre  potential”  växa  och  förlösa  individen.  Syftet  är  att  förvandla  det  inre  jaget  där  individen  

                                                        
7 Jmf t.ex. Ahlbäck (Red.) (2011); Ahlstrand & Gunner (2008); Frisk & Åkerbäck (2013); Kardemark (2011). 
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centreras. När behandlingen läggs på individens inre blir denna inte bara en biprodukt utan 

huvudskälet till ritens utövande. Aktörerna legitimerar sig dels i en del fall med 

självcertifiering, dels med personliga erfarenheter som garant och dels med vetenskapslika 

resonemang (Hornborg, 2014: 148-59; 2013: 116 fff). Hornborg hänvisar även till Catherine 

Bell, som påtalar att populära, ursprungligen österländska metoder (yoga, ayurveda, qi-gong, 

meditation och reiki-healing etc.) hybridiserats i sitt budskap. De kan på så vis framställas i 

andan av att passa utveckling och optimering av jaget. De framgångsteologiska dragen inom 

fältet blir också synliga i Paul Heelas diskussion om affärsmässig kultur. Entreprenörer kan 

använda   sig   av   en   retorik,   ”den   individualistiska   framgångskulturens   språk”,   som   väcker  

känslor av omvändelse (Hornborg, 2013: 143; Ahlstand (Red), 2012: 115). Detta är relevant i 

denna studie bland annat då hälsotidskrifter är en konsumentinriktad miljö som skapar vissa 

premisser för vad som kan vara viktigt att dryftas, vilket bör ses i relation till denna 

övergripande utveckling. 

         Många forskare noterar att en majoritet i de holistiska miljöerna utgörs av kvinnor8. Att 

låta genus framträda i frågan om en objektifierad syn på kroppen förknippas kanske främst 

med en sexualiserad syn och könsideal, vilket kanske tydligast gestaltas i föreställningar av 

”manliga”  respektive  ”kvinnliga”  attribut9. Genus är relevant i flera perspektiv. För det första 

genom hälsotidskrifternas förutsättningar då de tydligt riktar in sig på en genusspecifik 

målgrupp eftersom det är tidskrifter som huvudsakligen har en majoritet av kvinnliga läsare. 

För det andra, som även beskrivs i forskningsöversikten, har genus en avsevärd roll i historisk 

och samtida uppfattning av religion och andlighet (Jantzen, 1995; McGuire, 2008). Utifrån 

dessa  

grunder kommer genus ses som en given aspekt i tolkning av kropp och kroppslighet i 

hälsotidskrifterna. 

Att förstå kroppen som objekt 
Vad kroppen är och vad den är till för synliggör människosyn och livsåskådningsantaganden 

om kroppen. Är kroppen till för idrottslig eller arbetsmässig prestation? Är kroppen ett objekt 

som ska formas och behandlas medicinskt och fysiskt? Eller är framställningen estetiserad 

och på så vis objektifierad? En grund till att förstå kroppen som objekt ser vi i utvecklingen 

av den moderna medicinen. Hur vetenskapen undersöker kroppen kopplas till konceptet av 

jaget och människans kropp, vilket anger människosynen. I The Body in Medical Thought and 

Practice (1992) refererar Drew Leder till sjuttonhundratalet och Foucaults analys av den 

                                                        
8 Jmf t.ex. Frisk & Åkerbäck (2013: 68); Trulsson (2013: 175). 
9 Jmf t.ex. King, (Red.), (1995: 179-90). 
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moderna medicinens framväxt. Kroppen, eller rättare sagt den medicinska kroppen, ses här 

som ett föremål, ett fysiskt objekt som vilken annan materia som helst. Ett dualistiskt 

perspektiv anläggs på människan och aspekter av kroppen ses som ett underordnat objekt i 

förhållande till tanken. Det är främst fysiska och fysiologiska faktorer i kroppens anatomi och 

kemiska processer som formar kroppen. Med rätt förfarande fungerar den bra. Går den 

sönder, det vill säga om någon form av ohälsa uppstår, är det upp till medicinen att reparera 

skadan. Vetenskapen framhålls som nyckel till förståelse för hur kroppens vigör ska 

upprätthållas och att utveckla vetenskap och teknologi manifesterar en medicin i utveckling. 

Här tangerar vi till synen på kunskap, eftersom ett vetande avser hur något är beskaffat, kan 

göras eller upprepas (Leder (Red.), 1992: 3 & 21).  

          Denna bild av kroppen liknar den både dualistiska och reducerade syn på människan 

som ses i Leders beskrivning av cartesianska tankegångar. René Descartes, vad man kan kalla 

den filosofiska fadern till vetenskaplig modern medicin, hävdar att vitalitet kommer från 

kroppens egna mekaniska processer och att liv drivs av rent fysiska krafter. Descartes syn på 

kroppen kommer från att hans egen forskning som fokuserade mer på den icke-levande 

kroppen än den levande. Detta kommer sig dels av att Descartes i sin strävan efter ökad 

medicinsk kunskap hade omfattande kontakt med döda kroppar i sin forskning, där liken var 

föremål för dissekering. Dels hamnade också den döda kroppen i fokus som symbol för 

motsatsen till vetenskapens mål - det vill säga hälsa och välmående.  

          Enligt Leder anför detta att den dissekerade kroppen och dess fysiska konstruktion och 

medicinska slutsatser ses som direkt modell för metafysiska antaganden om hela människans 

kroppslighet. Den  döda  kroppen,  eller  det  ”cartesianska  liket”,  blev  så  viktig  för  Descartes  för  

att motivera forskningen likväl som den var ett metodiskt förfarande och innebar 

livsåskådningsantaganden om människan. Baserat på övertygelsen om människans dualism 

och själens oberoende av kroppen innebär det att modellen i Descartes tankar av den levande 

kroppen likställs fundamentalt med den döda kroppen - och övertar dess antaganden. Leder 

förtydligar vidare vilka omfattande konsekvenser dessa antaganden fick genom att Descartes 

ersatte bilden av en besjälad natur med res extensa, en existens av passiv materia driven av 

livlösa   mekaniska   krafter.   Det   var   också   i   denna   ”döda”   sfär   utan   subjektivitet   eller 

avsiktlighet som universum och människans kropps beskaffenhet sågs vara, i kontrast till res 

cogitans, tankemässiga förmågor (Leder (Red.), 1992: 17 fff).  

          Leder menar att synen  på  människans  kropp   som  det   ”cartesianska   liket”  övertagits   i  

modern medicin i både teori och praktisk tillämpning. Vid fysisk undersökning än idag är det 

många gånger patienten undersöks likt en maskin – ett passivt objekt taget ur sin normalt 
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vardagliga kontext in i undersökningsrummet. Behandlingen som ordineras är också direkt 

tillämpad för de specifika problemområdena, vilket befäster cartesiansk inkorporering: ”[…]  

the   living   body   can   be   treated   as   essentially   no   different   from   a   machine” (Leder (Red.), 

1992: 23).  

Hur kroppslig närvaro framställs 
Den cartesianska dualismen och den objektifierade synen på kropp där främst fysik, medicin 

och yttre estetik är i fokus möter ett annat perspektiv gällande upplevelsen av kropp. Den 

levda kroppen är enligt Leder en enhet i relation till andra människor, ting och miljöer och är 

en förutsättning för människans perception av den omgivande världen. Våra sinnen, rörelser, 

språk och önskningar är ständigt relationellt till den subjektiva kroppen som upplever och 

konstruerar världen. ”The  lived  body  is  not  just  one  thing  in  the world, but a way in which the 

world  comes  to  be” (Leder, 1992: 25). Visst kan kroppen också vara ett objekt i viss aspekt, 

men i en roll som subjekt kan kroppen ta oss bortom en enbart ontologisk dualistisk bild som 

rationaliserar bort omvärlden (Leder, 1992: 24 fff). Här ser vi en annan kropps- och 

människosyn som framhåller andra och fler dimensioner av kroppen.  

          Med utgångspunkt i att kroppen är en levd kropp kan den uppmärksammas och på olika 

sätt förkroppsligas. Förvisso är mänsklig upplevelse alltid förkroppsligad, men i vardagen 

upplever vi emellertid kanske sällan kroppen som ett tematiskt objekt för våra upplevelser. I 

The Absent Body argumenterar Leder för hur kroppen kan upplevas mer eller mindre 

frånvarande eller närvarande baserat på kroppens förhållande till omvärlden. Här skiljer Leder 

huvudsakligen på begreppen disappearance och dysappearance. Det förra förklarar hur 

människan inte är medveten om hur hon rör kroppen utan fokuserar på uppgiften hon utför – 

tills hon genom att fixera kroppsligheten i medvetandet placerar den i precist fokus (Leder, 

1990: 25 f). Vid exempelvis en hänryckande situation eller alldaglighet är kroppen i sekundärt 

fokus och framträder inte, vilket Leder förtydligar: ”To  disappear in this sense is simply to 

not-appear” (min kurs., Leder, 1990: 27). I sammanhanget finns det ingen riktigt bra 

översättning till svenska för disappear, varför jag i fortsättningen kommer använda mig av 

Leders term.  

          När man exempelvis känner smärta eller blir  ”påmind”  om  kroppen på ett oharmoniskt 

sätt kan kroppen framträda på dysfunktionellt vis. Kroppen dys-appear, det vill säga kroppen 

framträder   ”dåligt”,   i   en   problematisk   eller   negativ   dager.   Det   kan   förutom   smärta   vara  

sjukdom som framkallar detta, eftersom kroppen då kan upplevas som mer eller mindre 

oanvändbar. Eller, för att nämna ett annat exempel, i ett socialt sammanhang där kroppen 

upplevs som ett besvärande objekt i relation till miljön eller andra människor. Kroppen kan då 
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inte användas så som önskat och kan kännas  ”stå  i  vägen”  för  individen. Som vi ser inbegriper 

negativa kroppsliga upplevelser både fysiska och känslomässiga upplevelser av en 

dysfunktionell kropp. Kroppsligt dysappearance kan begränsa vitala funktioner men också 

uppenbara för oss hur vi bör justera oss för att nå önskvärt resultat. (Leder, 1990: 70 f, 83 f, 

87 & 95f). Leder menar vidare att hälsa med motpolen sjukdom direkt kan kopplas till hur 

kroppen framträder.  

”In  the  case  of  health,  the  body  is  alien  by  virtue  of  its  disappearance,  as  attention is primarily 
directed toward the world. With the onset of illness this gives way to dys-appearance. The body is 
no longer alien-as-forgotten, but precisely as-remembered, a sharp and searing presence 
threatening the self. One is the mode of silence, the other a manner of speech, yet they are 
complementary  and  correlative  phenomena”.                                                          (Leder, 1990: 91) 

 
En subjektiv utgångspunkt för förståelse av hälsa (eller sjukdom) ligger i upplevelsen av 

kroppen.  Den  ”normala”  och  hälsosamma  kroppen  disappears, men när något inte är som det 

ska åläggs kroppen direkt fokus och dysappears. Närvaron av det dysfuntionella tillståndet ses 

som  ett  hot  mot  ”jaget”.  Kroppen blir inte påtaglig för subjektet förrän upplevelsen av kropp 

är ”dålig”,  eftersom  det  först  då  läggs  fokus  på  kroppen. I den harmoniskt icke-framträdande 

kroppen är däremot allt ”som   det   ska”. Enligt dessa fenomenologiska tankegångar har 

disappearance och dysappearance olika uttryck – den förra är inte framträdande medan den 

senare är direkt påtaglig. De båda kompletterar varandra och är korrelaterade fenomen. 

          Prefixet dys (grek.)  signalerar  att  något  är  ”dåligt”  eller  under  sin  önskvärda  kapacitet.  

Motsatsen,   ”bra”   eller   ”väl”,   är   eu. (Leder, 1990: 87). Leder motsäger inte att kroppsliga 

känslor som njutning och vällust skulle finnas, men för att se på detta område ska jag belysa 

Kristin Zeilers forskning. När kroppen, vid till exempel en fysisk aktivitet framträder  ”good”,  

”easy”  eller  ”well”  för  subjektet, menar Zeiler att den eu-appears för personen i fråga (Zeiler, 

2010: 333 f). När vi känner välbehag framträder kroppen och fångar subjektets 

uppmärksamhet, men kroppen upplevs inte som något hinder. Eustatiska upplevelser av kropp 

är något annat än både kroppslig disappearance (framträder inte) och dysappearance 

(framträder dåligt) som tidigare nämnts. Flertalet studier visar att för att förklara hur kroppen 

upplevs och framträder för en person måste dels koppling mellan subjektets erfarenhet av 

smärta och sjukdom göras, dels en översyn av vilket socialt stöd (eller brist på support) som 

finns. Brist på socialt stöd kan öka subjektets upplevelse av dys-appearance. Även kulturella 

normer är en faktor för hur ett subjekt kan uttrycka upplevelser av kropp. Enligt den 

fenomenologiska synen på den levda kroppen ses sinnet, kroppen och världen som en enhet. 

Inom denna enhet påverkar flera faktorer kontinuerligt tillika oundvikligt med varandra och 

skapar den sammantagna upplevelsen av kroppen (Zeiler, 2010: 333-42).  
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Subjektet kan fokusera reflexivt på den kroppsliga känslan av att utföra något och uppleva 

välbehag – eu-appearance – utan att särskilja medvetandet från kroppen och världen runt 

omkring. Zieler poängterar att subjektet kan vara reflexivt och även samtidigt vara medveten 

om kroppen som objekt. Vidare drar hon slutsatsen att dys-appearance kan få kroppen att 

framstå som främmande för subjektet och därför ses som objekt. Eu-appearance däremot, 

innebär att vid behagfulla känslor kan subjektet uppmärksamma kroppen både medvetet och 

reflexivt utan att framkalla några alienerande känslor. Tidigare nämndes Leders resonemang 

att olika sociala situationer kan framkalla dys-appearance (blickar, känsla av at inte passa in 

etc.). Också hur man blir beskådad av någon man tycker om kan enligt Zieler framkalla eu-

appearance;;  känsla  av  styrka,  lätthet  eller  helt  enkelt  att  man  är  ”good”  (Zeiler, 2010: 333-42).  

Österländska religiösa praktiker 
En syn på människan som enbart dualistisk är i ett omfattande geografiskt perspektiv 

missvisande. Synen som präglat medicin och tänkande i vad som i vardagligt tal kallas 

västvärlden är kraftigt geografiskt begränsad och centrerad kring Europa. Den grundläggande 

synen på kosmologi liksom livsåskådningsantaganden om människan skiljer sig mellan olika 

kulturer och religioner. Bilden av det cartesianska liket möter vi inte inom exempelvis 

hinduiska och buddhistiska traditioner. Här återfinns istället begrepp som exempelvis 

bramand, världssjäl, och helandesystem som ayurveda och kineseologi.  

         Vad som händer när traditioner importeras till en annan kontext har undersökts av flera 

forskare, exempelvis hur meditation förändrats när den kommit till Sverige från en 

buddhistisk majoritetskultur (Drugge, 2014; Plank, 2011), liksom yoga och indiska 

vishetspraktiker i svensk kontext (Sardella, 2014; Pfändtner, 2013). Gemensamt visar 

studierna att i adoptionsprocessen av teknikerna har de hybridiserats, anpassats till den nya 

kulturen och frångått originaltraditionen. Många gånger har därför vissa aspekter från en 

österländsk tradition valts ut och setts som vedertagna för den ursprungliga traditionen som 

helhet i västvärlden10. 

           För att återkomma till Leders resonemang om den levda kroppen urskiljer han 

koppling till mångfaldsperspektiv av traditioner. Leder noterar att uppfattningen om kroppen 

med   en   inkluderande   känsla   av   ”spirit”,   andlighet,   återfinns   i   många   traditioner med 

transcendenta ideal (Leder, 1990: 8).  Detta är dock ingen tydlig dualism som inom 

kristendomens dogmatiska antaganden. Många österländskt sprungna praktiker lägger vikt vid 

det trancendenta genom att inte göra någon distinktion mellan kropp, sinne och ande. Holism, 

helhetssyn, är ofta påtaglig genom tal om energiflöden eller kropp och sinne som enhetliga.    
                                                        
10 Jmf Hornborg (2013: 143). 
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När så västvärlden haft en förståelsetradition av kroppen som negativ eller rent ut sagt 

förnekat vikt av kropp har detta fått konsekvenser. Ens självförståelse blir inte komplett förrän 

man erkänner kroppen, menar Leder, vilket kanske är en förklaring till det ökande intresset att 

”hitta   tillbaka   till   kroppen”   genom   fysisk   träning,   yoga,   kroppsterapier,   hantverk   eller   söka  

närhet till naturen. Detta är en trend mot en mer kroppsförståelsebetingad existens i det 

postmoderna samhället (Leder, 1990: 2 f). 

          Zeiler påpekar att i vissa meditationstekniker, som exempelvis Binh Dinh Kung Fu, 

utvecklar praktiserandet en eustatisk kroppsupplevelse. Subjektet kan till exempel fokusera på 

att fylla lungorna med luft och förflytta denna till magpartiet och tillbaka till lungorna innan 

utandning. Exemplet illustrerar hur subjektet blir uppmärksamt på kroppen och dess 

funktioner - utan   att   antyda   att   kroppen   skulle   vara   något   utanför   ”jaget”   eller tillhöra en 

”yttre”  värld  (Zeiler, 2011: 333-42). Som Frisk och Åkerbäck påpekar inför sin kartläggning 

av samtida religiöst landskap kan det vara svårt att definiera varifrån olika metoder kommer 

på grund av västerländska esoteriska strömningar och hybridisering (Frisk & Åkerbäck, 2013: 

63 f). Den utredningen ligger dock utanför denna uppsats fokus, varför jag inte heller ger akt 

på att specificera det11. Inspirerad av Frisk och Åkerbäck kommer jag eftersöka följande 

västerniserade uttryckssätt för österländsk religiositet (jmf Frisk & Åkerbäck, 2013: 58 ff):  

Holistiska massagetekniker (t.ex. healingmassage, shiatsu och akupressur);  

Body-mind-tekniker (t.ex. olika typer av yoga, meditation och mindfulness, vilket  

även kan relateras till holistiska psykoterapier);  

Helandemetoder (t.ex. akupunktur, reiki, diksha och ayurveda). 

1.4 Metod och material 
I detta avsnitt ska jag beskriva hur analysen av hälsotidskrifter ska gå till i relation till teorin 

om olika sätt att förstå kropp och kroppslighet. Först presenteras materialet och dess 

avgränsningar. Därefter följer en genomgång av hur jag förhåller mig till text- och 

bildmaterialet i linje med uppsatsens frågeställningar och centrala begreppsorienteringar som 

dryftades i teoriavsnittet. Det är emellertid inte bara tolkning av materialet som är relevant i 

metodsammanhang, därför beskrivs även hur materialet bearbetats under arbetets gång i form 

av innehållsanalys, kodning och fördjupande analys. Slutligen ges också en reflektion över 

den vetenskapliga kvaliteten och etiska överväganden som rör uppsatsen.  

 

                                                        
11 Även här hänvisar jag vidare till exempelvis Drugge (2014), Sardella (2014) och Plank (2011). 
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Urval och avgränsningar 
Materialet – tio olika hälsotidskrifter – har krävt flera aspekter att ta hänsyn till. För det första 

krävs lite precision för att  definiera  ”hälsotidskrift”.  Efter  en  blick  i  en  tidningshylla  i  vilket  

snabbköp eller kiosk som helst i en åtminstone mellanstor stad i Sverige slås man av vilken 

kvantitet av omslag som signalerar kropp och hälsa. Många tidningar tangerar dock till att 

synas  vara  mer  eller  mindre  ”renodlade”   träningstidningar  med   inriktning  på  exempelvis  en  

specifik sport eller träningsform. Här är den idrottsliga och fysiska prestationen i fokus, vilket 

inte torde kunna ge en allsidig syn av kropp och kroppslighet i det breda hälsoperspektiv jag 

söker. Andra tidningar är huvudsakligen skönhets- och livstidsmagasin där kropp och hälsa 

främst utgår ifrån estetiska ideal, vilket inte heller ger den spännvidd som eftersöks. 

”Träningstidningar”  och  ”skönhetstidningar”  faller  därför  bort  från  denna  studies  urval. 
          För det andra är hälsotidskriftens popularitet, eller snarare räckvidd, av intresse. Detta 

är självklart en viktig aspekt eftersom en rättvis bild av fältet stärks om någon faktiskt läser 

tidningarna. Tidningshyllan i butiken är just det utbud som kunden (läsaren) ser och är på så 

sätt en reell aspekt av fältet. Antal upplagor av tidningarna kan emellertid mätas genom TS 

Mediefaktas offentliga statistisk genom så kallad TS-upplaga (www.ts.se). Här framgår det 

vilka tidningar som säljs mest, dock är siffrorna missvisande om man inte tar i beaktning att 

vissa tidningar utkommer med fler än tolv utgåvor per år.  

          Förutom i lokala butiker är hälsotidskrifter också tillgängliga på lokala bibliotek och 

genom att prenumerera på dem. Det förra förefaller relativt ovidkommande i detta 

sammanhang, men det senare belyser en viktig faktor: den kontinuerliga viljan för läsaren att 

köpa tidskriften. En tredje viktig poängtering är att hälsotidskrifter är kommersiellt material 

med kommersiella syften. De råder under marknadens förutsättningar såsom andra 

vinstdrivande verksamheter.   ”Läsaren”   kan   likaledes   kallas   konsument   av   materialet   och  

utgivarens mål är att gynna tidningens konkurrenskraft. Detta är en viktig aspekt, dels för att 

materialet på så sätt speglar vad redaktion och redaktörer tror att läsarna vill läsa och dels för 

att upphovsmännen i hela organisationen vill förmedla ett genomgående positivt intryck. 

Denna dynamik för fältet ska jag inte fördjupa just nu, utan noterar än så länge bara att det är 

intressant för fältets fortlevnad med samband mellan utbud och efterfrågan i samtidens 

kapitalistiska system.  

           Ett fjärde perspektiv i urvalet av hälsotidskrifter är målgruppen. Flera tidskrifters egna 

självbeskrivningar var här till hjälp för att se läsarmålgruppen, främst med fokus på ålder och 

relatering till genus. Det var endast en av de tio tidskrifterna som profilerade sig till en manlig 

publik (Aktiv Träning). En annan tidning hade en någorlunda genusneutral framtoning men 
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hade mest kvinnliga läsare (Hälsa). Det framgår tydligt att målgruppen kvinnor har icke-

ifrågasättbar majoritet framför män genom mönstret av hälsotidskrifternas utförande och 

budskap. Dessa sistnämnda attribut innebär en viktig del i tidskrifterna som det kommersiella 

gods de är – helt enkelt för att fånga läsarnas uppmärksamhet.  

Med ovanstående olika faktorer i betänkande urskildes tio hälsotidskrifter   som   en   ”vanlig”  

konsument kan se i en lokal tidningshylla under samma tidsperiod (november). De utvalda 

exemplaren begränsar materialet för hanterbarhet inom uppsatsens tidsram, men samtidigt har 

denna typ av tidskrifter inte heller fler nämnbara titlar att bidra med till fältet. 

Undersökningen täcker alltså in hälsotidskriftsgenren i Sverige nära på i sin helhet.  

          Totalt fanns sex av de tio tidskrifterna med i TS Mediafaktas statistik, varav Må Bra 

med 64 600 upplagor för tolv utgåvor 2013 hade högst TS-upplaga. Lägst hade Women´s 

Health med 12 500 upplagor år 2013 (sex utgåvor för andra halvåret). Men med tanke på att 

iForm (28 600 upplagor) utkommer med arton istället för tolv utgåvor per är blir den 

jämförbara siffran för sex utgåvor av iForm 9 500 och alltså lägre i genomsnitt än Women´s 

Health. En viktig sak att belysa här är att iForm och Aktiv Träning (23 300 upplagor för tolv 

utgåvor 2013) har samma utgivare. Men, den förra riktar sig till kvinnor och den senare till 

män, vilket dels innebär att det totala läsarintresset är svårt att avgöra. Dels tydliggör det att 

genus är viktig aspekt att tänka på i analysen av tidskrifterna.     

         De tio tidskrifterna tangerar att likna varandra i större eller mindre utsträckning. MÅ BRA 

(2014, 12) och HÄLSA (2014, 12) handlar om allmänhälsa och välmående utifrån vad som 

framhålls som naturliga vägar att gå, särskilt den senare. Dessa verkar vara de minst ytligt 

fokuserande tidningarna både vad avser fysisk form och estetik och är relativt åldersneutral. 

          HÄLSA & FITNESS (2014, 11), WOMENS HEALTH (201512, 12) och SHAPE UP (2014, 8) har 

ett tydligt fokus på skönhet och hälsa i mer prestigefull anda. Hälsa framhålls mestadels 

synonymt med en vältränad kropp snarare än ett allmänt välbefinnande. Materiella aspekter, 

intresse för mode och perspektiv från urbant liv framträder. 

          MIN HÄLSA (2014, 12), WELLNESS (2014, 11) och TOPPHÄLSA (2014, 12) förefaller som ett 

mellanting mellan de två tidigare grupperna. Den förstnämnda har en något högre 

målgruppsålder än de senare, men gemensamt verkar alla behandla hälsa i breda perspektiv 

för kvinnor som vill leva sunt.  

         Slutligen har vi IFORM (2014, 17) och AKTIV TRÄNING (2014, 11) som båda riktar sig till 

hälsointresserade med primärt fokus på motion. De har som sagt samma utgivare och liknande 

upplägg.  Även  fast  tidningen  för  män  titulerar  sig  med  ”träning”  behandlar  tidskriften  hälsa  i  
                                                        
12 Det tolfte numret av Women´s Health avser december/januari år 2014/2015. 
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brett perspektiv och hör därför till genren. Jag menar att detta ska ses som en del av fältets 

uttryck, vilket jag återkommer till längre fram i uppsatsen.  

         Som synes är empirin omfattande och jag vill därför poängtera att avsikten med studien 

är att undersöka fältet som helhet, snarare än att genomgående göra en distinktion mellan 

utgåvorna mer än kortfattat i linje av vad som nämnts ovan. Här får då också en tidning 

representera en helhet för tidskrifter riktade till män, medan resterande ses som en 

övergripande bild av tidningar med kvinnlig publik. För att jämförande analysera 

genusaspekter i hälsotidskrifterna kan underlaget ses som bristfälligt. Jag menar dock att detta 

är något att ta hänsyn till som en del av fältets förståelse, vilket utvecklas mer i uppsatsens 

diskussionsdel. Av praktiska skäl kommer tidskriftsutgåvorna hädanefter endast refereras med 

titel samt sidhänvisning.  

Att analysera text och bild 
Denna uppsats analyserar hur kropp och kroppslighet framträder i hälsotidskrifter, men hur 

varseblir jag som läsare och därmed tolkare vad som egentligen är urskiljbart?   ”Hur   texten  

kan tolkas”   anger   antydan   till olika resultatutfall. Här tangerar vi till den vetenskapliga 

kvaliteten på arbetet, eftersom olika möjliga utfall såklart ifrågasätter vad som ses som god 

forskning och undersökningens prövbarhet. Just nu ska inte nämnas mer i diskussion vad 

beträffar detta, däremot ska jag här redogöra för medvetenhet i analysen av text och bild. 

          Läsarens begreppsvärld och erfarenheter är exempel på hur språk och läsaren som 

subjekt är viktiga komponenter i textanalys. Exempelvis kan sociala och historiska 

erfarenheter utifrån subjektet (läsaren) i hög grad prägla hur objektet (texten) uppfattas. För 

närläsning, tolkning och förståelse av texter kan dess innebörd för läsaren i fråga präglas av 

olika faktorer, vilket man inom hermeneutik kallar tolkningshorisont. Vidare är en text som 

helhet viktig enligt ett hermeneutiskt förhållningssätt för att var och en av dess delar ska 

förstås på ett så korrekt sätt som möjligt (Vikström, 2005: 20 f & 26 ff). Ett hermeneutiskt 

förfarande i analysen innebär alltså noggrannhet i läsningen, läsning av texten som helhet och 

medvetenhet om rollen som tolkare av texten. Forskningsöversikten grundar förståelse för 

termer och koncept som ska synliggöras i materialet, vilket innebär att min förmåga att 

ständigt förhålla mig till teorierna som föreligger uppsatsen sätts på prov.  

          Det anbelangar också textanalysen att hitta textens mening, även här härlett till 

hermeneutik, utifrån det perspektiv som dess författare haft (Bryman, 2011: 507). En kanske 

underlättande faktor för läsningen är att hälsotidskrifterna vänder sig till en allmän publik, 

vilket innebär att de är skrivna för att enkelt kommunicera med läsaren. Språklig komposition 

i materialet kan emellertid direkt härledas tolkning av kropp och kroppslighet. Jag avser här 
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vilket tilltal som läsaren har i texten. Ett förstapersonsperspektiv i jag-form ger en personlig 

ansats, det vill säga en skildring av individens upplevelse av kropp och att vara kroppslig. I ett 

tredjepersonsperspektiv däremot blir han eller hennes kropp objekt för analys i ett mer 

distanserat anslag. Kroppen blir då beskådningsbar som objekt med eventuellt primärt fokus 

på estetiska och fysiologiska funktioner. Dessa resonemang kan direkt kopplas till 

frågeställningen om hur kroppen framträder i hälsotidskrifter och förståelse av kroppen som 

objekt eller som levd och upplevd. Den objektifierade kroppen utmärks i regel i texten genom 

tredjepersonsperspektiv medan den levda kroppen beskrivs genom förstapersonsperspektiv. 

Språkliga konstruktioner är alltså en viktig del i textanalysen13.  
         När det kommer till beskrivning av bildmaterialet i hälsotidskrifterna utgår jag direkt 

från de två frågeställningarna om kropp respektive österländska praktiker. Vad gäller kroppen 

är det intressant att se vilka kroppar som visas och i vilken kontext dessa framställs. Miljö, 

genus   (vad   som   påvisas   som   ”manligt”   respektive   ”kvinnligt”),   estetik,   människors  

uppskattade ålder och etnicitet är faktorer att ta hänsyn till i bildbeskrivningarna. Vad gäller 

praktiker från österländsk kontext är det av intresse att se i vilket sammanhang de 

förekommer i bild. Liksom om de förekommer i originalkontext eller om traditioner, element 

från olika kulturer och symboler blandas på hybrida vis. 

Arbetsgång  
I metoden för analysförfarandet har jag alltså använt både text- och bildanalys. För att komma 

dit hän har emellertid metodiska verktyg krävts för att strukturera materialet till hanterbarhet. 

Här har jag inspirerats av innehållsanalys och kodning så som det beskrivs i exempelvis 

Bryman (2011: 281-98 & 498-517). Genom att söka olika teman i hälsotidskrifterna kan 

empirin behåller kvalitativ natur. Genom innehållsanalys och tematisk kodning av materialet 

har jag därför organiserat innehållet genom att kategorisera det. Därefter kan en djupare 

tolkning av text och bild ske i relation till de teoretiska utgångspunkterna. Jag använder alltså 

initialt en slags grundläggande tolkning av materialet samt kodning för att nå ett nytt 

utgångsläge som möjliggör en kvalitativ analys av text och bild.  
          I teoriavsnittet har beskrivits hur forskare framhåller syn på kroppen som objekt 

respektive som en levd kropp, samt hur österländska praktiker framträder. Således blir mina 

tre huvudsakliga kategorier för kodning av innehållet i hälsotidskrifterna: framställning av 

kroppen som objekt; framställning av kroppslig närvaro; och framställning av österländska 

religiösa traditioner. De två första kategorierna hör båda direkt till den första frågeställning 

och besvarar: Hur framställs kroppen i hälsotidskrifter? Den andra frågeställningen: På vilket 
                                                        
13 Jmf Leder (1990: 92). 
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sätt framträder österländska religiösa traditioner i hälsotidskrifter? har två specificerande 

frågor som rör vilka praktiker som finns med samt hur dessa bidrar i sammanhanget kropp 

och hälsa. Eftersom frågorna i praktisk tillämpning är oskiljbara kommer därför kategorin 

österländska religiösa traditioner avse båda dessa aspekter. I studiet ses text och bild som 

aspekter av hälsotidskrifters innehåll i stort och dessa tre kategorier svarar mot 

frågeställningarna, varför ingen distinktion mellan text och bild görs i kodningsmomentet. 
Som beskrivits i teoriavsnittet så innefattar den levda och upplevda kroppen 

forskningsspecifika begrepp. Dessutom visade det sig när analysen av materialet pågått ett tag 

att innehållet i de tre kategorierna ovan verkar tangera till vissa perspektiv eller beskrivningar. 

Därför skapade jag underkategorier som ytterligare tydliggör min analys i relation till 

frågeställningarna och de teoretiska utgångspunkterna. Strukturen på analysen kom så att 

arbeta efter denna kategoriserande modell: 

Framställning av kroppen som objekt 
Kroppen som estetisk; Kroppen som fysiologisk 

Framställning av kroppslig närvaro  
Kroppen som dysfunktionellt framträdande; Kroppen som eustatiskt 
framträdande; Kroppen  som  ”disappearing” 

Framställning av österländska religiösa traditioner 
Praktiker i perspektiv av fysiologisk nytta; Praktiker i perspektiv av holism 

Vetenskaplig kvalitet 
Utifrån problemformuleringen i denna uppsats söker jag hur kropp och österländska praktiker 

framställs i hälsotidskrifter. När det gäller tidigare forskning på området är Kardemark (2011) 

mest relevant, men ser man till det vetenskapliga studiet av det samtida religiösa och andliga 

fältet i stort finns många intressanta aspekter att belysa – kanske som exemplifiering i ett 

gymnasieklassrum? Nyttan av undersökningen beskrivs mer i den avslutande diskussionen om 

hur uppsatsen kan ses som ett bidrag.  Förutom tydlig problemorientering finns andra 

perspektiv på vad som kan kallas god forskning.  

Undersökningen ska vara intersubjektiv prövbar, vilket innebär att argumenten och 

bedömningarna ska uppfattas som rimliga och vara möjliga att prövas av var och en 

(Grenholm, 2006: 151 & 308 fff). Vid  ett  flertal  tillfällen  har  jag  reflekterat  dels  över  om  ”jag  

hittar vad jag vill hitta”,  och  dels  huruvida  analysen  kan  motsvara  hur  mottagarna  (läskretsen)  

relaterar till och identifierar sig med innehållet. Undersökningen ger en bild av fältet, dess 

olika perspektiv och rytm. Innehållets intention och till vem de är formulerat, samt att 

innehållet knappast vill ge en negativ bild av förlaget är viktigt att ta i beaktning är snarast en 

tjusning med fältet och dess premisser. Förvisso kan mina tolkningar skilja sig från enskilda 
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läsares med tanke på de mina tydligt reflekterande utgångspunkter. När jag följer fältets 

innehåll är det samtidigt av vikt att jag som tolkare har en ansvarsfull roll. Detta gör jag 

genom att ständigt förhålla mig till teorin, som anger vad jag ska fokusera på. Ur 

valideringsaspekt är det viktigt dels med noggrannhet vid hanteringen och analysen av det 

empiriska underlaget, dels att kunna lokalisera resultatet i ett vidare sammanhang. Därför är 

det kvalitetsmässigt betydande att studiens ansatser synliggörs genom analys- och 

diskussionsförfarandet i tydlig relation till teori och centrala begrepp.  

1.4 Forskningsöversikt  
För att ge ett sammanhang till min studie av hälsotidskrifter ges här en överblick av hur andra 

gjort och förhållit sig till området kropp och kroppslighet. Forskningsfältet som kommer som 

helhet ses som bakgrund till föreliggande analys och diskussion. Exempelvis är Heelas och 

Woodheads   teoribildning  om  ”livet   som” och  ”subjektiva   livet”, med subjektivitet i fokus i 

det samtida religiösa landskapet av vikt. En motsvarande studie som gjorts i Sverige är 

Liselotte Frisks och Peter Åkerbäcks Den mediterande dalahästen: Religion på nya arenor i 

samtidens Sverige extra intressant. De holistiska miljöer som forskarna undersöker tangerar 

mycket till de företeelser som återfinns i hälsotidskrifter, exempelvis kursgårdar, 

kroppsterapier och hälsocentrum. Min studie ämnar inte åskådliggöra de populärreligiösa drag 

som Frisk och Åkerbäck bland annat undersöker då överempiriska element inte ingår i min 

utgångspunkt.  Däremot   är   boken   ett   bra   exempel   på   holistiska   miljöer   som   odlar   ”det  

subjektiva  livet”  i  samtiden  (Frisk  &  Åkerbäck,  2013). 

Kropp och hälsa i olika perspektiv  
Även synen på kropp skiftat genom tiderna, men av vikt är att påpeka att den geografiska 

begränsningen för perspektiven centrerats kring Europa och USA, vad som i vardagligt tal 

benämns västvärlden. Syn på kropp och hälsa har inga universella kriterier utan varierar både 

från  kultur   till  kultur  och  över  tid  (McGuire,  2008:  129).  Kroppsvård  och  begreppet  ”hälsa”  

kom i delar av världen att tillhöra sekulära instanser där det också, som i Sveriges fall, är 

strikt reglerat under vilka förutsättningar som behandlingar får utföras14. Drew Leder noterar 

att det ofta observerats att moderna västerländska samhällen har en särskild icke-kroppslig 

livsstil. Filosofer har i alla tider påverkat tänkande, exempelvis Platon och Descartres som 

hyllat tanke och själ på bekostnad av en nedvärderad syn på kroppen, och däremellan 

Augustinus som på dogmatikbetingade grunder förkastade kroppen som relaterad till 

                                                        
14 Jmf McGuire (2008: 131-37); Hornborg (2014: 145 f). 
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syndfulla begär och åtrå. Teknologi är idag effektiv i olika produktionssammanhang, men 

begränsar eller utesluter kroppens förmåga att använda muskler och att praktiskt utföra saker 

(Leder, 1990: 2 f; Sigurdsson, 2000: 12 f).  

          Att välja ut vad man mår bra av ligger också i linje med de mer och mer traditions-

influerande tendenserna som kommer genom en ökad globalisering.  Med  ”alternativa”  vägar  

till hälsa utläses dels att skolmedicinen är rådande normen för behandling. Dels indikerar det 

också att alternativ fyller en funktion för något. Som synes är detta ett spår som Leder är inne 

på; att exempelvis yoga och kroppsliga terapier fyller funktioner som inte ges utrymme i en 

kontext som bortser från kroppslighet. Olav Hammer poängterar att i målet att förbättra hälsan 

eller livssituationen kan både biomedicinska och alternativmedicinska metoder användas. De 

ses   som   ”tekniker”,   utan   obligatorium   att   värdera   dessa   utifrån   några   andliga   aspekter 

(Hammer, 2013: 114). Detta kan bli synbart och bör diskuteras i min studie, då jag utgår från 

att fältet kan tömmas och fyllas på olika betydelser för olika individer. 

          Wilhelm Kardemark visar hur synen på kropp och hälsa förändrats i Sverige i sin 

avhandling När livet tar rätt form: om människosyn i svenska hälsotidskrifter 1910-3 och 

2009. I början av 1900-talet framställdes den hälsosamma kroppen som en nationell plikt med 

kallelse till hälsa. Här var det kollektiva, i form av nationen Sverige, en del i strävan efter en 

frisk kropp, medan kropp och hälsa hundra år senare huvudsakligen framhålls som en 

privatsak. Den stora skillnaden mellan de äldre och de samtida hälsotidskrifterna är den 

senares poängtering av individen i centrum. Kardemark ser olika typer av framställning av 

kroppen i hälsotidskrifter på 2000-talet.  

a) Den estetiska kroppen är ett objekt att forma och förbättra utifrån yttre ideal av skönhet 

och hälsa.  

b) Olika grad av eustatisk kroppslighet framställs, vad Kardemark kallar den sensuella 

kroppen. Här framhålls behagfulla upplevelser av kropp som rör subjektets upplevelse 

samt att med kroppen känna och uppleva världen (jmf Zeiler, 2010).  

c) Den hotande kroppen tar fasta på människan som biologisk och med de påföljande hot 

som därför måste avvärjas i möjliggörandet av hälsa.  

d) Genom den kapabla kroppen kan människan utifrån ett biomedicinskt vetande få 

kroppen att fungera bra och människan kan hantera de faror som kroppen utsätts för.  

Den hotande och den estetiserande kroppen kan ses som dysfunktionella, den förra eftersom 

den riskerar sjukdomstillstånd och den senare för att den utsätts för bedömningar av hur den 

önskvärt bör uppenbara sig (Kardemark, 2011: 136 f, 164 ff). I sociologiskt perspektiv ser 
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Kardemark även relationalitet, där individen idag utgår från sin autonomi för sin egen skull, i 

stället för i början av 1900-talet då hierarkiska aspekter motiverade varför man skulle 

kultivera sin hälsa. Vad gäller hälsans rationalitet, alltså varför man ska syssla med att 

kultivera hälsa, ser Kardemark i hög grad att bland annat vetenskapsoptimism visar vägen till 

hälsa (Kardemark, 2011: 183 & 199 f; jmf Hornborg, 2014: 148-59). Kardemarks studie är i 

högsta grad aktuell för min undersökning av hälsotidskrifter eftersom många liknande 

aspekter kan skönjas och analyseras. Den kan ses som samtida och inbegriper två av de 

tidskrifter som denna studie tar upp. På grund av att Kardemark har representation av två 

hälsotidskrifter i det samtida materialet medan min betydligt mindre studie rör tio olika 

tidningar kommer min studie inte skönja de olika tidskrifternas särarter i samma utsträckning 

som Kardemark gör. 

          En annan studie som behandlat kropp och hälsa i tidskrifter är gjort av amerikanerna 

Shari Dworkin och Linda Wachs. I Body Panic: Gender, Health, and the Selling of Fitness 

(2009) analyseras fitnesstidningar för både män och kvinnor. Tydligast framträder här 

distinktionen   mellan   ”manliga”   och   ”kvinnliga”   kroppar genom dess utseende och 

storleksideal. Medan mannen bygger muskler handlar kvinnans fysiska träning oftast om att 

snarare minska i storlek. Sociologiska faktorer som Dworkin och Wachs också ser är hur 

förväntningarna på kvinnan som barn- och hushållsansvarig sammanlänkats med fitness, 

vilket skapat idealet av den sunda, vältränade modern. Då mitt material utgörs av tidningar 

som majoritetsmässigt riktar sig till kvinnor (alla utom en), ses det otroligt att tänka sig att en 

rättmätig jämförande analys av svenska tidningar kan göras gentemot den amerikanska. Dock 

bör aspekterna om manligt och kvinnligt ses i relation till genusfrågan jag tar upp. I analys- 

och diskussionsdelen resoneras mer om hur man kan skönja ett sådant här mönster. 

          Betydelsen av kroppen har även studerats av religionssociologen Meredith McGuire i 

undersökning av enskilda personers levda religion. McGuire har bland annat sett hur 

genustillhörigheten har betydelse i kollektivt utövade kroppsliga praktiker. Bland de 

intervjuade (flest kvinnor) kunde McGuire se hur deras könstillhörighet kopplades till deras 

fysiska och andliga praktiker. På grund av att de var kvinnor hade de särskilda behov att 

tillgodose såsom vilka krämpor de ville förebygga och de samlades i grupp genom att de 

gemensamt kultivera denna syn. Bland män såg McGuire främst hur männen förkroppsligade 

sin manlighet, heterosexualitet och auktoritära maskulinitet. Genusaspekten socialiserade 

även in dem i vissa grupper där de fann igenkännande gensvar från andra. McGuire pekar 

därför på genus som en av flera viktiga faktorer för att skapa identitet och i någon mån odla 
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sin andlighet. Kön är en faktor, som bland till exempel faktorer som klass, etnicitet, utbildning 

och ålder skapar subjektets uppfattning om identitet (McGuire, 2008: 160-6)15. 

           I Med kroppen som instrument pekar Löwendahl på hur kroppen ges en karaktär av ett 

instrument för att uppnå individens mål om personlig utveckling eller hälsa. Även om 

informanterna i intervjuerna i Löwendahls studie ses till höra andliga sökare inom new age, 

en mer specifik hållning än den miljö jag undersöker, finns flera springande punkter i 

innehållet både vad avser kroppen och genusperspektiv. Hälsa i holistiska miljöer innebär inte 

bara fysisk hälsa eller frånvaro från sjukdom, utan förknippas även med harmoni, lycka, 

mening, andlighet, kärlek till det egna jaget och personlig utveckling. Medan kvinnokroppen 

skapas genom träning, dieter och kosmetika ligger fokus för det manliga identitetsskapandet 

på fysisk styrka och muskulatur. Kvinnors andlighet skulle sträva efter frigörelse eller 

upprättelse (Löwendahl, 2002: 71 ff & 188). Liksom Dworkin & Wachs och McGuire ser 

Löwendahl alltså hur genus och både biologiska förutsättningar och socialkonstruerade 

förväntningar påverkar individens förhållande till att vara kroppslig.  

          När det kommer till mer psykologiska aspekter av kroppsuppfattning så är Projekt 

perfekt av intresse. Med avseende på detta arbete är områdena kring manligt och kvinnligt, 

liksom hur man odlar en positiv kroppsuppfattning av extra intresse. Författarna pekar bland 

annat på att erkännande av kroppen som en del av jaget bidrar till detta (Frisén, Holmqvist 

Gattario & Lunde, 2014). 

Kritiska ansatser: kommersialism, makt och genus  
”Den  subjektiva  vändningen”  ses av forskare som en förändring i det religiösa landskapet. Det 

råder dock en tudelning i synen på denna struktur. Ska denna typ av andlighet ses som uttryck 

för ett genomgående kulturellt skifte eller är utvecklingen bara ett ”negativt”  utlopp för en 

”privatiserad,   eklektisk   religiositet   styrd   av   konsumtion och   narcissism”?   (Trulsson, 2013: 

174). Jeremy Carette och Richard King argumenterar i Selling Spirituality: The Silent 

Takeover of Religion för  det  senare.  Författarna  pekar  på  hur  ”spirituality”   i form av kurser 

och behandlingar blivit en kraftfull handelsvara på den globala marknaden. Grunderna för 

detta   ses   som   ”ihåligt   materiella”   och   odlar bilden   av   ”exotiska”   asiatiska   traditioner. 

”Spirituality  is  turned  into  a  product  or  a  kind  of  brand  name  for  the  meaning  of  life” (Carette 

& King, 2005: 25 & 53). Eftersom hälsotidskrifterna i grund och botten är kommersiellt 

material, liksom har kommersiella syften är detta något att vara medveten om. 

           När det gäller kropp och hälsa finns en hel del forskning som rör maktaspekter. Studier 

har ofta generaliserats till mäns religion, praktiker och levnadsmönster. McGuire menar att 
                                                        
15 Jmf Gilhus & Mikaelsson (2006: 248). 
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kristendomen i parallella processer inte bara urskilt religion utan även institutionaliserade 

medicin. Materiella angelägenheter, mänskliga kroppar och starka känslor gallrades bort från 

vad  man  såg  anständigt   för   religiositet.  Detta  angav  vad  som  skulle  ses  som  ”äkta”  religion  

respektive   ”äkta”   hälsa   (förklara).   McGuire   härleder   den   professionella   distinktionen   som  

gjordes i utformandet av medicin som disciplin direkt till makt och kapitalismens utveckling. 

Genom att skapa ett status- och privilegiummonopol för en förhållandevis liten minoritet, 

vilka sågs som auktoriserade, erkändes inte lekmannatekniker. Eftersom kvinnor utgjorde en 

liten del inom den utbildade vetenskapen kom kvinnans roll att falla bort från denna arena 

(McGuire, 2008: 41, 129 ff, 134 f & 160).  

         Linda Woodhead och Eeva Sointu kritiserar därför forskningen om samtida andlighet 

för att den inte tar hänsyn till dessa sociala positioner. De menar särskilt att självets auktoritet 

i linje med den subjektiva vändningen får en annan betydelse för kvinnor än för män. 

Kvinnors ”kvinnlighet” baseras enligt Sointu och Woodhead på hur väl de kan ta hand om 

andra medan mäns ”manlighet” grundas i mått som styrka, självbestämmande och ekonomisk 

framgång (Sointu & Woodhead, 2008: 272). Grace Jantzen (refererad till i Trulsson, 2013: 17 

& 181) menar att genom utvecklingen av den sekulära staten kom religiositet upplevd av 

kvinnor att avpolitiseras. Utanför offentlighetens politiska och sociala arenor fanns mystik 

och andlighet, vilken låg inom den privata subjektiva sfären och kvinnors religiösa praktik 

bringades på så vis under kontroll. Kritik mot rådande hälsotrender som också bör nämnas är 

den omvända effekt som kan fås i strävan efter hälsa och en sund kropp. Exempelvis menar 

Stephen Briers i Psyksnack: stick hål på självhjälpsmyterna att överflödet av 

självhjälpsmetoder i själva verket gör oss olyckligare på grund av att vi invaggas i tro att det 

hjälper med enkla knep för att förbättra våra liv (Briers, 2014). Frank Freudi menar också att 

de problem som åläggs individen att själv lösa genom terapi, egentligen skulle ha 

socioekonomiska grunder i samhället (Freudi, 2004). 

1.5 Disposition 
I denna inledande del av uppsatsen har utgångspunkterna för studien beskrivits. Central 

forskningslitteratur inom fältet har presenterats och ligger till grund för 

problemformuleringen. Relevanta teorier, liksom fungerande metod för analys av 

hälsotidskrifter och förhållningssätt till materialet har presenterats. I nästkommande del i 

uppsatsen visas resultatet, där materialet sammanställts och analyserats i tur och ordning 

utifrån frågeställningarna. I den tredje och sista delen diskuteras och fördjupas 

resultatanalysen i relation till de teoretiska ansatserna och tydliggör vilka slutsatser som är 
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rimliga att anta. I diskussionsdelen reflekterar jag också över på vilket sätt denna 

undersökning kan ses som bidragande till fältet och skolundervisning. I ett utblickande avsnitt 

åskådliggörs även förslag på vidare forskning baserat på tankar som uppkommit under 

arbetets gång. I slutet i var och en av uppsatsens tre delar görs en kort summering av det 

huvudsakliga innehållet. Avslutningsvis ges en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet. 

1.6 Summering av inledningen 
I denna inledande del av uppsatsen har jag gett en bakgrund till studiet av hälsotidskrifter. 

Uppsatsens syfte kan beskrivas som tudelat, då analysen dels ämnar synliggöra 

livsåskådningsantaganden med fokus på kroppen och dels identifiera hur österländska 

traditioner framträder och influerar perspektiv på kropp och hälsa. Förankrat i 

gymnasieskolans styrdokument har jag motiverat varför det är av intresse att studera olika 

uttryck för livsåskådning, där hälsotidskrifter kan ses som en samtida arena för detta.  

          Ur ett forskningsmässigt perspektiv har jag angivit de teoretiska utgångspunkterna för 

studien. Här stödjer jag mig för det första på relevanta diskussioner ur forskningskontext om 

religion och livsåskådning. För det andra poängterar jag utvecklingen av det religiösa 

landskapet som placerar individens subjektiva upplevelse i fokus framför bestämmelser och 

yttre auktoriteter, vad forskarna kallar  ”den subjektiva  vändningen”.   

          Analysförfarandet av hälsotidskrifterna grundar sig i Drew Leders (1990; 1992) teori 

om hur kroppen kan förstås som objekt respektive hur upplevelsen av att vara kroppslig 

framträder, genom Leders begreppsbildning ”dis-appearance”  och  ”dys-appearance”. Kristin 

Zeilers (2010) forskning om hur kroppen kan framträda på ett behagligt sätt genom eustatiska 

upplevelser av kroppen är också en viktig utgångspunkt. 

           Ytterligare ett viktigt bidrag till uppsatsens bakgrund är tidigare forskning som rör 

hälsotidskrifter och studier kring kropp och kroppslighet och faktorer som rör fältet för 

hälsotidskrifter. Detta avsnitt ger ett viktigt sammanhang till det område var i jag placerar min 

studie, vilket jag kommer återkomma till i uppsatsens diskussionsdel. 

          Denna inledande del har även presenterat det metodiska tillvägagångssättet i urvalet av 

tio hälsotidskrifter. Analysen av dessa sker initialt genom innehållsmässig kodning för att 

skapa en kategorisering utifrån uppsatsens frågeställningar. Vidare analyseras text och bild 

utifrån denna struktur för att genomgående låta analysen spegla frågeställningarna och 

uppsatsens syfte – vilket nu leder oss vidare till just uppsatsens analysdel. 
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2. Analys 
 
 
I denna del av uppsatsen ska jag genom Leder och Zielers begreppsorienteringar redogöra för 

analysen av hälsotidskrifterna, vars förfarande beskrevs ingående i metodavsnittet. 

Inledningsvis utgår jag från teorin om kroppen som objekt för att sedan övergå till hur 

upplevelsen av kroppslig närvaro blir påtaglig genom en fenomenologisk förståelse av 

människan. I den tredje övergripande delen av analysen går jag slutligen igenom hur 

österländska praktiker framställs i hälsotidskrifterna.  

          Redan innan vi öppnar en hälsotidskrift ger profileringen på dess omslag en känsla av 

innehållet. Många av omslagens budskap rör uppmaningar till kroppskontroll genom fysisk 

aktivitet eller en viss kost - men det är långt ifrån allt. I bild ses oftast en vit, solbränd, 

vältränad, välvårdad och leende kvinna. Ofta är hon en känd profil inom kändis- media- eller 

träningskretsar. Eftersom omslaget är ansiktet utåt för tidskriften blir den varierad 

utsträckning en viktig konkurrensfaktor att vara intresseväckande för konsumenten. För att se 

hur kropp och kroppslighet framställs krävs emellertid en genomgående analys av hela 

materialet.  

2.1 Framställning av kroppen som objekt 
Det kan knappast undgå någon som läser hälsotidskrifter att kroppen och dess utseende ges 

stor plats. Det finns många perspektiv på en objektifiering av kroppen i hälsotidskrifterna: den 

fysiskt presterande kroppen med fokus på muskler eller det arbete kroppen utför; den 

fysiologiskt kartlagda kroppen i relation till medicin och forskning; och ofta - den estetiskt 

framträdande kroppen utifrån skönhetsideal och normer inom den allmänna träningskulturen.  

Kroppen som estetisk 
Kroppen som ett estetisk tilltalande objekt manifesteras i text men kanske allra främst i de 

bilder som förekommer i hälsotidskrifterna. Vi ser poserande, springande, smidiga kroppar. 

Muskler som spelar under huden när kroppen med precision utför övningar. Kroppsdelar i 

inzoomat läge, som exempelvis en vältrimmad mage som placeras i direkt bildfokus. I många 

texter och budskap i hälsotidskrifterna manas människan till att forma kroppen till ett 

idealiserat utseende, så som i dessa citatexempel: 

”SVARVA  FRAM  KURVORNA: Tobias Karlssons dansinspirerande pass sätter formerna på 
plats!”                                                                                                                              (Wellness: 1)  
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”Så  får  du  perfekt hy. […] Det är inga små krav du ställer på din hy, men felfri hud med lyster är 
ingen omöjlighet. Nya rutiner för just din ålder tar dig dit!”                                       (Shape Up: 58)  

”KROPPSDEL I FOKUS - 4 STEG TILL TVÄTTBRÄDA: Drömmer du om en platt och 
vältränad mage? De här övningarna stärker din core, ger dig väldefinierade magmuskler och 
formar en fin midja.”                                                                                         (Hälsa & Fitness: 88)  

Vi kan känna igen att kroppen huvudsakligen ses som ett estetiskt objekt dels när målet för 

hälsa är en estetiskt tilltalande kropp. Dels framhålls också den vackra kroppen som 

motivering till att leva eller göra på ett visst sätt, helt enkelt ett argument varför man ska 

syssla med praktiker som främjar hälsa. Här handlar det dels om skönhetsideal, föreställningar 

om en vacker kropp, som har tydlig genuskaraktär. Den västerländska kvinnans attraktiva 

kropp ges tecken som sund,  spänstig,  slank  och  fast  med  en  ”frisk”  hy. I tidskriftsutgåvorna 

som undersöks finns med ytterst få undantag en mångfald att tala om, utan ljushyade står som 

representation. Alltför solbränd är inte bra av hälsomässiga orsaker, men hyn ska gärna ha 

”hälsosam   färg   och   lyster”.   En   alltför   blek   eller   glåmig   hy   betraktas   i   det   närmaste   som  

sjuklig, något som måste åtgärdas.  

          Det är tydligt att den ungdomliga kroppen är den mest eftertraktade, vilket vi kan se 

genom alla de metoder, behandlingar och produkter som sägs kunna ge ett ungdomligare 

utseende. Vissa av tidskrifterna lägger dock lite mindre fokus på detta - liksom 

utseendefixering överlag - genom att visa bilder på annat än unga kvinnor (Hälsa och Min 

Hälsa). En av de tidningarna kan belysas lite extra i sammanhanget, eftersom den stor 

utsträckning verkar ha reportage baserade på vardagliga kvinnor av varierande ålder, snarare 

än i mångt och mycket idealtrogna profiler från kändiseliten. Dessutom finns delvis också 

illustrationer av människor istället för bilder, vilket gör skönhets- och kroppsideal mindre 

påtagliga (Hälsa). 

           Könsrepresentationen i kategorierna visar att det primärt är kvinnokroppar som visas i 

tidningarna som riktar sig till kvinnor och män som främst förekommer i tidningarna för män. 

Skillnaden i hur kvinnokroppen respektive manskroppen framställs i tidskrifterna ter sig mest 

tydligt vara att kvinnan ska sträva efter en slank kropp – en kropp som också är tydligt 

exponerad särskilt i vissa tidskrifter. Här ses många bilder på kvinnor i tighta kläder eller helt 

enkelt barmagade, vältränade kvinnor med sportbh. Makeup är också vanligt (Hälsa & 

Fitness,  Shape  Up,  Women’s  Health). I Aktiv Träning som riktar sig till män ser vi istället mer 

sällan poserande kroppar. Här skildrar merparten av mansavbildningen män i löst sittande 

kläder när de i ett aktivt ögonblick exempelvis utför någon övning. Detta förekommer i 

tidningarna för kvinnor också, men en tydlig skillnad är att den typen av poserande bilder som 

kan ses i dessa inte förekommer alls i Aktiv Träning. 
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Alla tidskrifterna skildrar vad man kan kalla den estetiskt tilltalande kroppen (som visar de 

gängse uppfattningar om skönhet jag nämnt tidigare), men i vilken utsträckning varierar. Som 

vi tidigare såg lade en del tidningar inte vikt vid att framhålla kroppen som estetisk när man 

vände sig till en publik som har högre medelålder. Men några av tidskrifterna verkar lägga 

särskild vikt vid skönhetsideal som att ha en snygg, slank, tonad kropp med jämn hud (Shape 

Up, Hälsa & Fitness och Women’s   Health). Denna estetiserade kropp känner vi igen dels 

genom   textbudskap,  men   kanske   främst   genom   bilder   på   ”ideala”   kroppar.   I  många   fall   är  

dessa bilder väldigt exponerande med kvinnokroppen eller en viss del av den i fokus, vilket 

tangerar starkt till både ideal om ungdomlighet och sexuell attraktivitet som tidigare nämndes.  

           Där utseende framhålls som viktigt verkar också materiella aspekter framhållas som 

viktiga. Vi läser till exempel om vilka kläder som passar till olika fysiska aktiviteter - med ett 

tydligt fokus på mode. I en  tidning  inleddes  avsnittet  ”Toppkropp”  med en artikel om hur man 

ska ”ge   kylan   en   match”   och   motionera   i   vintertid.   Artikeln   hade   förvisso   mängder   av  

träningstips från tidningens egna löpcoach, men lika stort utrymme som texten gavs hade 

bilder  på  kläder  och  skor  under  rubriken  ”Rätt  dressad  för  minusgrader” (Women’s  Health: 27 

fff). ”Rätt”  kan  i  sammanhanget  utläsas  som  funktionellt klädd för kallt väder, men en annan 

vinkel  är  det  moderiktiga  som  dessa  ”rätta”  plagg  innebär. Kroppen är på så vis med hjälp av 

modet en arena för att framhålla sin bästa och för ögat mest tilltalande sida. Ytterligare ett 

exempel ser vi i ToppHälsa, där en leende, blond, slank kvinna sträcker ut ett par hantlar i 

luften. Runt om finns bilder på olika tränings- kläder  och  prylar.  Texten  lyder:  ”Styrketräna 

snyggt! Nu är det hetare än någonsin att vara stark. Få ut det mesta av din träning med de här 

smarta gymprylarna […]”  (ToppHälsa: 33).  

           I fall av ett oönskat utseende ses kroppen i många fall som ett hinder, ett hinder som 

påverkar ens egen uppfattning om kroppen och hur man tror omgivningen ser på ens kropp. 

Här kan kroppen framträda som en form av dysfunktionalitet för människan, vilket ska 

begränsas. Exempelvis uppmanas man att ”trolla  bort  magen  med  enkla  klädknep”   (Måbra: 

1), och för att återkomma till ett av de inledande citaten i detta avsnitt ser vi att det är den 

felfria hyn, det vill säga huden utan något dysfunktionellt som är eftertraktad (Shape Up: 58). 
Här tangerar vi emellertid upplevelsen av att ha en kropp, en kropp som ser ut på ett visst sätt 

och får oss att förhålla oss till den. Jag återkommer till denna aspekt längre fram i analysen.  

          Även om den estetiskt tilltalande kroppen på många sätt är central i hälsotidskrifterna är 

denna yttre bild av välmående dock långt ifrån ensam dominerande. Oftast påtalas den slanka 

kroppen med fin hy i samband med fysiologiska aspekter av kroppen som den biologiska 

varelse den är. Exempelvis motiveras viktnedgång, som förvisso ger estetiska effekter, främst 
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med hälsomässiga skäl. I framställningen av den estetiska kroppen ser vi likheter med Leders 

analys av det cartesianska liket och objektifiering av kroppen (Leder, 1992). Vi ska hantera 

och  behandla  kroppen  på  ”rätt  sätt”,  enligt  de  tips  och  råd  som  tidskriften  framhåller,  eftersom  

vi då får det resultat vi önskar. Ofta är det också i likhet med cartesianska tankegångar ett 

specifikt problemområde som ska behandlas. Även om människan påverkas på andra sätt ses 

då  dessa  ofta  som  ”positiva  bieffekter”. Med hjälp av kunskap om kroppens funktioner och 

sammansättning (exempelvis ämnesomsättning, fettförbränning och kaloriförbrukning) är den 

utseendebetonade kroppen ett objekt att kontrollera, behandla och forma till önskat utseende. 

Kroppen som fysiologisk 
Vi har i föregående avsnitt sett hur vad som ses som en hälsosam kropp övertas att ses som en 

estetiskt tilltalande kropp. Orsakerna till varför man vill behandla, kontrollera eller forma 

kroppen kan vara många. Kanske är det en snyggare, mer vältränad kropp man är ute efter? 

En kropp som kan prestera i ett idrottsligt sammanhang? Eller förhåller man sig till kroppen i 

relation till allmänna hälsoskäl, som att minska risken för sjukdom och på sikt ge ett långt liv? 

Oavsett målbild så framhålls vetenskap, biomedicin, som nyckel till hur vi ska hantera 

kroppen. Den fysiologiska kroppen framträder genom synen på människan som biologisk 

varelse och därmed vilka behov den har. Vad forskare, läkare och andra experter på områdena 

uppger är viktigt för att vi ska kunna hantera objektet kroppen för att uppnå våra mål. Även 

där människan ses som holistisk kan vetenskapen i viss mån förklara vad som kemiskt händer 

i vår hjärna när vi till exempel rör på oss eller känner stress. Kroppen som ett fysiologiskt 

objekt att för den enskilda människan själv optimera kan vi förstå i hälsotidskrifterna genom 

citat som dessa: 

”Styrketräna  smartare.  Vill  du  öka din uthållighet, bygga större muskler eller få bättre 
reaktionsförmåga? Lär  dig  anpassa  din  träning  efter  ditt  mål!”                                                    (Hälsa: 73) 

”ÄT  MER  OCH  VÄG  MINDRE!  Kostexperten: - Det  här  ska  du  äta!”                       (Shape Up: 1)  

”6  000  steg  bör  du  ta  varje  dag  för  att  minska  risken  för  att  drabbas  av  artrit  i  knäna.” 
   (Women’s  Health: 16) 

I det första citatet ovan   reder  en  personlig   tränare  på  en  svensk  gymkoncern  ut  hur  ”du  ska  

träna   för   att   nå   ditt  mål”.  Hon   hänvisar   till  medicinsk   vetenskap   om   kroppens   snabba och 

långsamma muskelfibrer som spelar roll för vilka resultat som träningen ger. Träningen kan 

genom denna kunskap anpassas för att nå en ökad reaktionsförmåga och styrka, större och 

synligare muskler eller bättre uthållighet (Hälsa: 73).  

          Vi läser också om träningsklockorna och appen till mobilen som håller koll på 

träningsresultaten, om vilka skor som passar bäst till vilket ändamål och om shortsen med 

avancerade sensorer som registrerar hur mycket musklerna aktiveras vid fysisk träning (Aktiv 
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Träning: 6, 9 & 17). Förutom medicinska aspekter med exempelvis rehabiliteringsprodukter 

och näringspreparat är det främst i perspektiv av fysisk träning och kosthållning som kroppen 

ska behandlas och förbättras. Mätning av livsmedels kaloriinnehåll, liksom olika aktiviteters 

fettförbränningsmöjligheter ter sig som kontrollerande verktyg för den noggranna att reglera 

kroppen med. Läser man hälsotidskrifters tips och råd framstår vetenskapen med dess alla 

referenser som nyckeln till målet. Man talar till  och  med  i  termer  om  hälsotrender  där  ”maten 

är din medicin”   (Women’s   Health: 78). Vi kan också läsa om kroppen i uttryckligen 

objektifierande   ordalag   i   linje   med   Leders   resonemang   som   ” […] kroppen är en smart 

maskin, som antingen reagerar positivt eller negativt   på   det   bränsle  man   tankar   den  med”  

(Aktiv Träning: 49). Fascinationen för vetenskap blir väldigt tydlig i tidningarna då 

beskrivningar gällande exempelvis livsmedel eller en typ av fysisk träning ofta förklaras i 

kemiska processer ned på detaljnivå, vilket leder menar distanserar människan från att 

uppleva sin kropp (Leder, 1992).  

          En tydlig gestaltning av kroppen som ett fysiologiskt objekt är också de kroppsövningar 

som återkommer i så gott som alla hälsotidskrifter. Här beskrivs steg för steg hur kroppen ska 

hanteras i en rörelse av repetitioner och set. Denna maskinlika hantering är en objektifiering 

med syfte att träna kroppen så anatomiskt korrekt som möjligt för att ge gott resultat och 

liknar i högsta grad de tankegångar som vi finner hos Leder. Vi kan exempelvis läsa: 

”Världens  bästa  bicepsövning:  Forskare  har  kommit  fram  till  att  concentration  curl  är  den  
effektivaste övningen om man vill skaffa sig stora biceps. […] pressar man överarmen mot låret 
och på så sätt isoleras bicepsmuskeln. Under flera av de andra övningarna kopplas andra muskler 
in och därmed minskar belastningen på biceps.”                                                   (Aktiv Träning: 12) 

I citatet ser vi en beskrivning om hur man ska röra kroppen för att få så stort utbyte av 

träningen som möjligt – i det här fallet stora bicepsmuskler. Denna objektifiering visar hur 

den fysiologiska kroppen kan hanteras och formas, i vad som stämmer gott överens med 

Leders beskrivning av kroppen som en maskin (Leder, 1992: 23). Förutom hur den 

fysiologiska kroppen ska hanteras kan vi också avläsa att just storleken på musklerna är av 

betydelse, snarare än den fysiologiska nyttan som musklerna ger till kroppen som biologisk 

varelse i sin helhet. Således kan vi se att motiveringen förmodligen har estetiska argument. 

Mannen på bilden intill texten illustrerar övningen genom att med nedåtriktad blicklyfta en 

hantel med sina muskulösa armar. Kvinnorna på bilderna riktar i regel sin blick direkt mot 

kameran. 

          I vissa av tidningarna ligger en del fokus på den prestation kroppen kan utföra – kanske 

en   tävling  fungerar  som  en  morot   i   strävan  efter  att  sköta  kroppen  ”rätt”.  Den  hälsosamma,  

starka och presterande kroppen är då både ett medel för att uppnå målet men samtidigt en 
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sådan viktig förutsättning för hela prestationsmöjligheten att den i det närmaste kan ses som 

oskiljaktigt från målbilden. Utan rätt kropp kan heller inte målet nås. 

          Ett tydligt exempel på bilden av kroppen som ett objekt kan vi se bland förstasidorna i 

en  av  tidskrifternas  chefsredaktörskolumn.  Under  rubriken  ”Vad behöver din kropp?”  kan  vi  

läsa oss till hur en objektifierad syn på kroppen framkommer, väl värd en längre citering. 

”Att  lyssna  på  kroppen  låter  ju  vettigt,  men  det  är  inte  helt  oproblematiskt. Jag vet inte hur det är 
med din, men min kropp snackar faktiskt en hel del skit. Hon vägrar trotsigt gå upp när klockan 
ringer, hon hävdar bestämt att tre bitar princesstårta är lagom och viskar lismande ”sådärja,  nu  
räcker  det!” när jag avverkat 500 meter av milspåret […].    Emellanåt kör jag lösa tyglar och 
låter kroppen härja fritt, men det utmynnar alltid i en önskan att strama åt och formulera 
regler. Då slukar jag självhjälpsböcker […]. 
      Jag tror att de flesta av oss drivs av en önskan att förändra, förbättra, utveckla – med 
målsättningen att morgondagen ska bli liiite bättre än idag. Det är inte alls konstigt, snarare 
mänskligt. Men om vi för några år sedan var mest inriktade på att maximera 
prestationsförmågan, minimera kroppsvikten eller klättra på karriärstegen är det idag helt ok 
att sträva efter vila, återhämtning, frisk luft eller solljus. Allt det där som våra kroppar mår så 
bra av, även de själva inte alltid ser sambandet.”                         (min fetstilsmark., Women’s  Health: 8) 

Här ser vi förvisso en effektfull text, men vilka antaganden om människan som tas upp är 

ändå intressant. Texten skapar uttryckligen distans mellan kroppen och vad vi uppfattar som 

människan (eller i alla fall hennes mentala förmågor). Kroppen verkar vara något som kan 

göra helt som den vill om man inte kontrollerar och tyglar den. Därför behövs hjärnan att 

tänka med och hantera kroppen med så att den gör som människan vill. Detta dualistiska 

tänkande får sällskap av mer holistiska aspekter på hälsa (som återhämtning och frisk luft), 

men kroppen kan enligt texten inte tillgodose behoven utan människans hjärna måste göra 

valet. Människan framstår allt som allt holistisk, även om det är upp till medvetandet att 

avgöra vad som ska och behöver göras. Vad som förstärker denna syn kan vi läsa om i stycket 

senare  i  samma  text,  där  exempel  på  tidningsexemplarets  ”balans-i-livet-artiklar”  ges.  Dessa  

handlar  om  stress,  orten  Åre  som  ”är  så  sjukt  balanserad”  att  skribenten  vill   flytta  dit,   samt  

trendspaningen  benämnd  ”Släpp  fram  din  inre  häxa”.  Det  förefaller  som  att  fenomenologiska 

delar är viktiga att poängtera, eller snarare komma ihåg att addera, för att få balans. 

         För den fysiologiska kroppen som styrs av biologiska och anatomiska faktorer framstår 

”fel”   kost   och   ”fel”   - eller obefintlig - träning som ett hot mot kroppen. Det är upp till 

människan, här med fokus på det mänskliga medvetandet och hjärnan, att ha kunskap och 

förmåga att avvärja dessa hot. Med tanke på denna utgångspunkt är det kanske inte oväntat att 

man   ofta   talar   om  människan   som   dualistisk   genom   tal   om   ”kroppen   och   hjärnan”   liksom  

”inre  och  yttre  välmående”  i  hälsotidskrifterna. Men samtidigt ges inga färdiga garantier för 

ett tydligt recept som ger resultat, med förbehållet att ”balans är individuellt och bara du vet 

vad din kropp redan får och behöver mer av” (Women’s  Health: 8). På så vis framstår kroppen 
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i det närmaste i enlighet med den Lederska analysen om kroppen som en maskin – ett objekt 

som blir föremål för hantering. Genom att avläsa detta sammanhang verkar hotet vara någon 

form av ohälsa. Det moderna samhället tillhandahåller frestelser eller rent negativa faktorer 

för människan. Samtidigt är det inom arenan för hälsotidskrifter en upprätthållen kultur för att 

gynna   ”det   rätta”,   som   en   guide till förhandlingar mellan individens egen strävan och 

samhället (som utgör ett potentiellt hot) hen lever i.  

          Det  förekommer  ofta  i  hälsotidskrifterna  att  träningen  ”ska  vara  rolig”  eller  att  en  viss  

typ av träning ses som tråkig och många gånger motiveras läsarna både att hitta vad som 

passar just dem som personer och att variera träningen. Faktum är att framtidens gym 

porträtteras av att maskindominerande golvytor ska var fria för att kunna nyttjas med frivikter. 

Att träna funktionellt och aktivera  flera  leder  samtidigt,  ”stående  med  balans  och  koordination  

inblandat, har nämligen visat sig ge störst effekt på den muskel vi  tränar”  (min kurs., Hälsa: 

73). Även om resonemanget, som här utgår ifrån vad forskning visat, talar om träningen av 

kroppen i tredjepersonsperspektiv och antyder en uppdelad mekanisk träning del för del av 

kroppen - som påminner oss om den cartesianska synen på kroppen som objekt – ses det ändå 

av vikt att aktivera hela kroppen. I stället för att ha en kropp som man tränar kan människan 

träna sig. Det förra förhållningssättet yrkar på en objektivifierad kropp och det senare snarare 

på  en  levd,  ”bebodd”,  kropp.   

          Man kan såklart tänka sig att de upplevelsemässiga aspekterna skiljer sig åt mellan 

dessa perspektiv. Det är dock tydligt att även om kroppens kontrollerbarhet, där kroppen är 

objektifierad, är av vikt att ta hänsyn till känslor och tankar. Detta, som kan beskrivas som en 

fenomenologisk syn, berörs till exempel i hälsotidskrifterna då mentala aspekter som att det 

ska vara njutningsfullt att äta (se t.ex. Shape Up: 29; iForm: 70).   ”Dåligt   samvete”   är   ofta  

något   för   individen   att   hantera,   då   man   balanserar   mellan   vad   hjärnan   vet   är   ”bra”   för  

kroppen”   och   vad   känslorna   styr   en   att   önska.   Vi har redan i materialet sett hur mentala 

faktorer påvisas vara viktiga i stävan efter hälsa, men nu ska jag fördjupa hur 

upplevelsemässiga dimensioner av kroppslighet framställs i hälsotidskrifterna. 

2.2 Framställning av kroppslig närvaro  
Som vi hittills sett framställs kroppen på många sätt objektifierad i hälsotidskrifterna. Det är 

den helt klart mest identifierbara framställningen av kropp och kroppslighet, men långt ifrån 

den enda och inte heller entydigt ensamstående. Vi har snuddat vid holistiska perspektiv som 

tar hänsyn till flera delar av människan (fysiska, tanke- och känslomässiga etc.), även om 

aspekterna ofta ges en biomedicinskt vetenskaplig förklaring. I ett långt citat i föregående 
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avsnitt såg vi hur en kvinna menade att människan står i position att kontrollera sin kropp och 

tillgodose alla dess olika behov. Ett annat perspektiv kan vi se där det framhålls att man 

absolut  inte  ska  bli  ”slav”  under  sitt  träningsprogram,  utan  komma  ihåg  att  lyssna  på  kroppen  

(Aktiv Träning: 63). Hur man relaterar till sin kropp och kroppslighet påverkar i högsta grad 

vilka prestationsmöjligheter man har, oavsett hur mycket man vill genomföra det perfekta 

konceptet som ger det fysiologiska eller estetiska resultat man önskar. För att förklara detta 

närmare kan en reklamkampanj för simningsutrustning som vi läser om vara behjälplig. 

”Löpning  kan  vara  allt  från  en  skön  naturupplevelse  till  ett  enformigt,  hårt  och  tufft  
kilometertuggande. […]. I vattnet kan du vara precis så tuff eller snäll mot dig själv som du och 
din kropp vill […]. I takt med att din teknik blir bättre, andningen sitter och du börjar forsa fram – 
då börjar du se nya utmaningar.”                                                                           (Aktiv Träning: 11) 

Texten poängterar variationsmöjligheter och allsidighet som motivering till varför man ska 

syssla med simning. Här ser vi dels en distansering mellan människans tanke och hennes 

kropp, vilket tyder på att kroppen kan ses som ett objekt som ska utföra en prestation. Men 

starkare framgår hur den fenomenologiska människan med levd, upplevd kropp, kan relatera 

till aktivitetsupplevelsen i sin helhet. Fysisk aktivitet kan uttryckligen upplevas  ”skönt” eller 

vad vi kan förstå som påfrestande. Här handlar det alltså inte bara om en kropp som 

mekaniskt ska utföra något. Vi kan läsa oss till att ju bättre man blir på simning - desto mer 

”ett”  man  är  med  sin  kropp  - desto mer kan och vill man åstadkomma.  

          Exemplet ovan gestaltar hur kroppslig närvaro kan ses i hälsotidskrifter då människan 

framställs som fenomenologisk, snarare än som rådande över sin materia kroppen. I denna del 

av analysen går jag igenom hur kroppslig närvaro framställs genom de perspektiv som 

anlades i teoriavsnittet genom Leder och Zielers resonemang. Jag ska börja med vad som 

kanske mest kan associeras med det föregående avsnittet - hur kroppen kan upplevas som ett 

negativt objekt eller hinder för människan. 

Kroppen som dysfunktionellt framträdande 
När kroppen framträder dysfunktionellt ses den eller ett område av kroppen ofta som objekt 

med icke-önskvärt utseende eller bristande fysiologisk funktion (exempelvis skada eller 

sjukdom). Men, det är inte samma sak som en objektifierad syn på kroppen. En objektifierad 

syn på kroppen innebär att människans kropp är ett objekt i sig, medan upplevelsen av den 

dysfunktionella kroppen uppstår när subjektet (människan) förhåller sig i relation till den 

omgivande världen. Kroppen objektifieras eftersom vi riktar uppmärksamhet direkt mot den 

eller den del som framträder dysfunktionellt. Det är just upplevelsen av kropp som gör att den 

kan kännas dysfunktionell. Varför kroppen kan kännas som ett hinder kan ha olika orsaker. 

För att visa på hur upplevelse av dysfunktionalitet kan framträda i hälsotidskrifterna ska vi nu 
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se på några textexempel och hur de kan relateras till dysfunktion. En motivering med 

estetikmässiga grunder ser vi i dessa textexempel:  

”Få  sexiga  abs:  Vi  hatar  uttrycket  ’muffinsmidja’  men  något  vi  hatar  ännu  mer  är  när  magen  
faktiskt pöser ut över jeanskanten.”                                                                                                        (Shape Up: 4) 

”Jag  har  ofta  väldigt  röda,  vattniga  ögon  vilket  gör  att  jag  ser  mer  eller  mindre konstant trött och 
eländig  ut.”                                                                                                                                                                                     (Wellness: 63) 

Den dysfunktionella kroppen ses i dessa citat dysfunktionell på grund av estetiska orsaker. 

Här är kroppen objekt för beskådning, eftersom individer konfronteras med idealbild av hur 

kroppen bör eller brukar vara (ingen mage som pöser ut eller inga röda ögon) och när 

självbilden inte överensstämmer med den kan kroppen framträda   som   ”dålig”   i  

sammanhanget. I nästa andetag presenterar också texten om  den  ofrivilliga  ”muffinsmagen”  

ett botemedel, eller rättare sagt ett metodiskt tillvägagångssätt, för denna utseendemässiga 

dysfunktion – sidoplankan. Personen i det första citatet ovan får rådet att på medicinsk väg 

bota eller färgneutralisera rödheten genom synvillor.  

         Vi kan också läsa på många håll i tidningarna om utrustning som minskar risken för 

skador eller upplevelse av fysisk begränsning (se t.ex. Aktiv Träning: 26-33; Wellness: 45; 

Shape Up: 38 f). Alla dessa råd verkar helt enkelt gå ut på att mildra eller helt åtgärda 

”problemet”   och   därmed minska upplevelsen av dysfunktion, vilket går i linje med Leders 

utgångspunkt att människan uppmärksammas på kroppen för att tillrättalägga dysfunktionen. 

Upphörandet av dysfunktion som smärta och humörsvängningar beskrivs som ett återtagande 

av det egna jaget, för att inte säga livet (Hälsa: 20 fff). 

          Den fysiskt sjuka eller skadade kroppen kan givetvis också få påtagliga effekter på 

människans upplevelse av kropp. I en intervju med en känd tv-profil kan vi läsa om hur 

träningen gör att hon får styrka och energi att driva alla projekt. Det beskrivs också hur 

hennes kropp efter   en   intensiv  period  ”sa  nej”,  vilket   resulterade   i   ett   långdraget   ryggskott.  

41-åringen berättar: ”Jag  har  en  tendens  att  köra  stenhårt  och  inte  riktigt   lyssna  på  kroppen.  

[…] Hjärnan  funkar  alltid,  den  går  i  190.  Men  kroppen  säger  ifrån”  (Wellness: 18). Här ser vi 

ett dualistiskt tänkande angående människan med kroppen å ena sidan och mentala faktorer å 

andra sidan. Skadan som ådragits är tydligt ett prov på hur kroppen kan utgöra ett hot mot vad 

människan vill ha förmåga till. Orsaken till att kroppen inte fungerar ligger emellertid på 

människan att reglera sig, varför holism ändå anas. Vidare kan vi läsa hur olika former av 

sjukgymnastik och behandling krävts för att bygga upp styrka i tv-profilens kropp istället för 

”lustfylld  träning”.  Här framträder dels att kroppen är föremål för specifik behandling, vilket 

kan ses som en objektifiering. Dels upplevs den som ett hinder från att göra vad som upplevs 

som roligt. Dessutom anger  den  ”lustfyllda  träningen”  att  träning  skulle  beröra  fler  perspektiv  
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än den rent fysiska hanteringen av kroppen, vilket befäster kroppen som fenomenologisk i 

upplevelseperspektiv av aktiviteten.  

          Även stress och depression kan sägas vara ett dysfunktionellt tillstånd och ses som en 

form av sjukdom i hälsotidskrifterna. Här, liksom i andra sammanhang av dysfunktionalitet, 

kan  man  känna  igen  tecknen  på  begynnande  depression  genom  ”varningssignaler”  och på så 

sätt åtgärda dem (se t.ex. MåBra: 98 ff; iForm: 64-8). För att tydliggöra kopplingen mellan 

dysfunktionalitet och sjukdom samt hur människan kan balansera upp sin hälsa ska vi se på 

ytterligare ett citat. Här intervjuas en sångerska om synen på sin hälsa.  

”Jag  har  alltid  varit  intresserad  av hälsa, för när jag tar hand om min kropp så klarar jag av mer 
och mår mycket bättre. Som sångerska är det viktigt att hålla sig frisk. Jag har märkt att magen 
mår bättre utan gluten och att huden förstörs av laktos. Därför försöker jag äta bra och 
regelbundet.”                                                                                                                 (Shape Up: 97) 

Här framgår det tydligt hur människan fungerar bra när hon tar hand om sin kropp. Vilket 

förfarande och rutiner som passar bäst för individen avgör hur upplevelsen av 

dysfunktionalitet – här för mage och hud – kan begränsas.  

Kroppen som eustatiskt framträdande 
Än mindre förekommande i hälsotidskrifterna än dysfunktionella upplevelser av kroppslighet 

är upplevelser där kroppen framträder på ett behagfullt sätt. Detta kan vi tro beror främst på 

tidningarnas upplägg och fokus, där en relativt liten del av texterna ger utrymme för den typ 

av personliga skildringar som krävs för att vi ska få en uppfattning om hur kroppen känns när 

den är positivt framstående. Två  av  undantagen  är  citatet  ur  en  hudkrämsreklam  ”Idag  känner  

jag  mig  vacker,  stålande,  bekväm  (med  min  hud)”  (Måbra: 6), och ”Känslan du får av riktigt 

bra underkläder syns faktiskt utanpå. Ta hänsyn till de tre f:en när du väljer modell: form, färg 

och funktion” (Women’s   Health: 60). Även om citaten är nischade till skönhets- och 

modefokusering framgår flera saker som vi kan se i perspektiv av eustatisk upplevelse. Att 

känna sig vacker kan ge en positiv upplevelse, liksom estetiska värden som att ta på sig något 

snyggt framstår bidra till att man känner sig snygg. I kombination med funktionella aspekter, 

som vi kan tänka oss rör exempelvis passform och material, ses personen kunna uppleva sig 

så bekväm med underkläderna att det skiner igenom i hennes yttre uppsyn. 

          I en mer miljöbetonad text kan vi se fler aspekter på upplevelsen av kropp. I tidningen 

ToppHälsa kan vi läsa om den 39-åringa kvinnliga säljaren som sköter om sin skogsmark och 

tränar på samma gång. 
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”Jag försöker sträva efter att min kropp ska vara så funktionell som möjligt för att kunna 
genomföra skogsarbete, jobb och att leka med barnen utan att min kropp sätter några 
begränsningar. Att dessutom komma ut i naturen, andas frisk luft och träna med himlen som tak 
tycker jag ger ytterligare en känsla av välmående. Jag får en känsla av att både kropp och själ mår 
bra av att komma ut i naturen och röra på sig på ett lekfullt sätt.”                            (ToppHälsa: 40) 

Även om tal om kroppen och själen framkommer som åtskilda i texten kan vi läsa oss till flera 

perspektiv av människan som fenomenologisk. Återkopplat till föregående avsnitt om 

dysfunktionella upplevelser av kroppslighet ser vi att kroppen utan fysiska begränsningar inte 

sätter stopp för planerna att leva livet som man vill. Känslan av välmående infinner sig extra 

starkt i den fria utomhusmiljön. Den holistiska kroppen kan kanske här ses som i ett allmänt 

eustatiskt läge snarare än i ett specifikt upplevelseögonblick, då kvinnan hänvisar till 

förhållandena som helhet.  

           Samma sångerska som nämnts i analysen tidigare besvarar också vilken relation hon 

har  till  sin  kropp,  var  vi  kan  se  hur  eustatisk  upplevelse  av  kroppen  kan  beskrivas.  ”När  jag  

släpper skönhetsidealet mår jag bäst och då blir jag stolt och glad. Som mest trygg känner jag 

mig  på  scenen  när  jag  står  och  sjunger,  då  känner  jag  mig  full  av  självförtroende”  (Shape Up: 

97). Här är det tydligt hur den fenomenologiska människan mår bättre av att uppleva sin 

kroppslighet, snarare än att lägga vikt vid den yttre miljöns normer. 

          Uttryck för eustatisk, njutningsfull upplevelse av kroppslighet kan vi också se i en 

artikel  benämnd  ”Ät  med  härvaro”  i  tidningen  Hälsa. Den handlar om vikten av hur man äter 

mat.  Så  kallad  ”mindful  eating”  menar  att  vi  ska  njuta  av  maten  på  ett  mer  medvetet  sätt  än  att  

känna en stress kring mat då det förknippats med skuld och skam på grund av de rådande 

kroppsidealen. Läsaren uppmanas att inte låta något distrahera ätningsupplevelsen, verkligen 

känna smaken av maten och låta måltiden ta tid, gärna med sällskap. Det gäller att lyssna efter 

kroppens mättnadssignaler så att man kan gå från bordet med lugn, belåtenhet och känsla av 

tillfredställelse (Hälsa: 28 f). Här framställs den levda kroppen som en grund till hur 

människan ska kunna känna sig harmonisk och den njutningsfulla känslan av att äta framhävs 

som en god känsla att sträva efter. Att vara medveten om fenomenologiska aspekter verkar 

snarare vara en nyckel till att gagna människan. Att man skulle äta hastigt eller bara för att få i 

sig nödvändig näring, vad man kan kalla ett mer mekaniskt ätande i linje med de cartesianska 

tankegångarna, blir inte synligt i materialet.  

          När man ser till människan som just fenomenologisk finns flera beskrivningar som 

återger positiva upplevelser, om än det är i ett mer allmänt upplevelseperspektiv än hur just 

kroppen   känns.   Vi   kan   exempelvis   läsa   om   hur   det   ”aldrig   varit   roligare   att   springa”   än   i 

”ToppHälsas unika och härliga upplevelselopp med 100 % pepp, inspiration, musik, lust, fest 

och  glädje”  (ToppHälsa: 72). Även  när  det  gäller  spafronten  poängteras  ”naturnära”  som  en  
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trend att räkna med då det ses som en helhetsupplevelse, med floating fokuserat på 

avslappning och avkopplande känsla av viktlöshet (ToppHälsa: 94). Yoga framträder ge en 

avslappnande effekt på människan, en känsla av lugn och ro (Hälsa: 32).  

          I fenomenologiskt perspektiv utesluts inte heller biomedicinska aspekter, vilket vi kan 

se exempelvis i motiveringen till varför man bör syssla med traillöpning. Skador förebyggs 

och löptekniken liksom konditionen förbättras. Vidare framhålls det glädjande i aktiviteten, 

att  ”det  är  en  häftig  känsla  som  måste  upplevas  att  springa  i  skogen  på  blöta  stigar  och  få  lera  

upp till knäna när   man   parerar   för   stockar   och   plöjer   genom   vattenfyllda   diken” (Aktiv 

Träning: 21). Även skogsmiljöns inverkan nämns som avstressande faktor. Här kan vi förstå 

att kroppens kapacitet uppfattas som en styrka och ger upplevelsen av en stark kropp som 

klarar av påfrestningarna den utsätts för, vilket kan ses som en form av eustatisk upplevelse 

av kroppslighet. 

Kroppen som ”disappearing” 
Ett av de centrala perspektiven för teoribildningen om kroppen och upplevelser av 

kroppslighet har refererats till Leders resonemang om   kroppen   som   ”disappears”. För att 

snabbt återknyta till teoridelen analyserar Leder medvetandets icke-uppmärksammande av 

kroppen som ”to disappear in this sense is simply to not-appear” (Leder, 1990: 27). När det så 

kommer till att identifiera kroppslig  ”disappearance”  i  hälsotidskrifterna  kan  initialt  sägas  att  

det inte är ett perspektiv som ger förhållandevis mycket uttryck. Texter i allmänhet och bilder 

i synnerhet handlar om att framställa kroppen snarare än att inte låta den framträda. Vi har 

sett hur kroppen kan vara ett estetiskt eller fysiologiskt objekt och hur kroppslig närvaro kan 

framträda negativt i form av dysfunktionalitet och positivt genom eustatiska upplevelser. I 

alla dessa avseenden riktas uppmärksamheten mot kroppen som Leder och Zieler menar, 

vilket   såklart   gör   det   svårt   att   på   något   sätt   ”glömma   bort”   kroppen.   Det som närmast 

framträder som kroppslig  ”disappearance”  är emellertid tillfällen då fokus ligger från kroppen 

mot något annat. 

          Som nämndes i föregående avsnitt om eustatiska upplevelser kan miljön och yttre 

omständigheter inverka på hur man upplever kroppslig närvaro. Positiv påverkan utifrån kan 

göra att vi känner oss extra starka. Bortanför detta kännande kan vi också se i 

hälsotidskrifterna hur fokus kan läggas på något externt som vidhåller vår uppmärksamhet 

och därmed inte ger akt direkt på kroppen. Dessa sammanhang vid fysisk aktivitet kan mest 

frekvent ses i två företeelser. Dels när en aktivitet upplevs som rolig och medryckande. Vi 

läser  att  ”rocka  är roligt:  med  en  rockring  glömmer  du  nästan  bort  att  du  tränar”  (ToppHälsa: 
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70). Man kan förvisso känna sig  ”slut”  i  kroppen  efter ett träningspass, men som vi kan läsa 

om träningsformen tauff är det mycket lek, skratt och kämpaglöd tillsammans som sägs ”få[r] 

oss   att   glömma   bort   att   vi   tränar”   (Wellness: 28). Här ter sig flytet med att syssla med 

aktiviteten och dess uppgift (målet) som det primärt fokuserade, dit uppmärksamheten riktas. 

Dock kan vi inte säga mer om ”disappearance” i detta fall då  att  ”glömma  bort  att  träna”  inte  

är  samma  sak  som  att  helt  ”glömma  bort  kroppen”.   

          Hur uppmärksamheten kan riktas mot eller från kroppen ses också väldigt tydligt i en 

beskrivning om hur idrottare kan prestera. Vi läser å ena sidan om en kvinnlig idrottare som 

räknar stavtagen i tuffa skidintervallpass för att tänka på något annat. Å andra sidan kan en 

annan  ”bli  vän”  med  det  jobbiga,  genom  att  ”hon  går  in  i  kroppen,  känner  dess  rörelser  och  

hur  löpstegen  för  henne  framåt”  (Shape Up: 73). Genom att möta det jobbiga skapas positiva 

associationer till det och i det sistnämnda avseendet kan vi tänka oss att den kraft löparen 

känner driver henne framåt med en känsla av styrka. Detta kan vi se som eustatisk upplevelse 

av   kroppen   där   människan   är   ”ett”   med   sin   kropp. Den förstnämnda tekniken är mer 

distanserad och ämnar få utövaren att glömma bort det jobbiga genom att låta hjärnan 

fokusera på annat än kroppsligheten. Tydligare drag av ”disappearance”   ser   vi   när 

vollybollspelerskan berättar att det gör ganska ont att  spela,  men  ”när  jag  ligger  där  nere  på  

golvet   känner   jag   ingenting”.   Det   är   istället   efteråt,   när   den   medryckande   match- och 

medspelarandan lagt sig som blåmärkena svider (Shape Up: 44). 

          En stimulerande miljö som innefattar exempelvis musiklyssnade och naturupplevelser 

verkar också kunna   inge   att   kroppen   ”disappears”. Forskningsrelaterat anges att musik kan 

göra löprundan roligare och bidra till att man faktiskt springer snabbare. Vi får en del tips om 

”peppande   musik”   för   träning   och   kan   läsa att   med   musik   är   det   ”bara   att   köra”   (Aktiv 

Träning: 10; Hälsa & Fitness: 20). I terrängen är det naturupplevelsen som dominerar som 

kan vara ett avbrott från en hektisk vardag. På artificiell väg kan även ett cykelpass inomhus 

ge en naturupplevelse genom filmvisning, som både fungerar som distraktion och motivation 

(Aktiv träning: 21; Hälsa: 74). ”Filmerna  hjälpte  mig  verkligen  att  släppa  allt  annat  och   jag  

kunde bara ge efter för träningen, musiken och upplevelsen  på  skärmen”  (ToppHälsa: 21).  

          Vi läser även om en kombination av glädjeupplevelse och natur i en artikel om hur man 

kan träna bålen utan att märka det genom roliga och effektiva träningsformer. En bild visar 

hur   en   man   på   mountainbike   cyklar   med   inbiten   blick.   Texten   påpekar   ”inslaget   av fart, 

spänning,   action   och   naturupplevelser”   (Aktiv Träning: 45). Människans uppmärksamhet 

riktas i dessa fall mot miljön, inte för att kroppen inte är framträdande (det är den mycket väl 

vara, kanske kan exempelvis känsla av trötthet av och till föra uppmärksamhet mot kroppen). 
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Men med distraktionsmoment fokuseras saker utanför kroppen snarare än kroppen i sig och i 

dessa ögonblick riktas uppmärksamheten från kroppen mot världen i likhet med de 

tankegångar vi sett hos Leder. 

2.3 Framställning av österländska religiösa traditioner  
Perspektiven objektifierande eller fenomenologisk framställning av kroppen som vi sett kan 

också anläggas på olika traditioner med österländskt ursprung som förekommer i 

hälsotidskrifterna. Det verkar snarast som att vi genom dessa perspektiv får motiveringar till 

varför man ska syssla med dessa praktiker. Övergripande kan det sägas att mest frekvent är 

helt klart olika former av yoga (förekommer i alla tio utgåvor som undersöks studien). 

Meditation och mindfulness är också vanligt i hälsotidskriftsarenorna medan ayurveda, 

akupunktur och olika massagetekniker förekommer mer sporadiskt. Vi kan se att det råder en 

tudelning i vilka sammanhang som traditionerna ges utrymme. Dels, med den objektifierande 

tolkningstraditionen i åtanke, kan vi se att exempelvis yoga kan motiveras med biomedicinska 

argument genom varför det är en nyttosak. Dels förekommer ofta tal om praktikerna som 

berör holistiska aspekter, vad som ofta benämns som ”inre   hälsa”. Att förhålla sig mellan 

”inre”   och   ”yttre”   kan   förvisso   inbjuda att   kroppen   objektifieras   som   det   ”externa”.   Men  

samtidigt avslöjas att människan som helhet är komplex, helt enkelt fenomenologisk. Under 

nedanstående avsnitt fördjupas dessa två perspektiv. 

Praktiker i perspektiv av fysiologisk nytta 
Vi har i den första analysdelen av materialet sett hur man i mångt och mycket strävar att 

kontrollera sin kropp för att nå resultat, oavsett om de är av estetiska eller prestationsmässiga 

skäl som man vill få en mer vältränad kropp. Här spelar sinnet, eller rättare sagt människans 

hjärna in för att med kunskap styra och optimera resultat. Vi ser också många trender med 

tekniska prylar och biomedicinska kosttillskott med syfte att påverka kroppen i den riktning 

eller till den form som individen önskar. Även när det gäller praktiker från österländsk 

kontext poängteras ofta vilken rent fysiologisk nytta de kan göra. Många gånger framställs 

yoga som en teknik för att skapa kontroll och precision av kroppen. Detta kan vi se som i linje 

med den biomedicinska och fysiologiska synen på kroppen har som sin utgångspunkt i 

vetenskapligt bevisbar nytta. Exempel är dessa citat: 

”Ge  coremusklerna  en  rejäl  utmaning  med  hjälp  av  den  här  yogaövningen  som  dessutom  tonar  
hela  kroppen!”                                                                                                    (Hälsa & Fitness: 96) 

”Yogan  gör  att  du  blir  mer  balanserad  och  rörligare  löpare.  Många  positioner  vi  gör  öppnar  upp  
hamstrings, höfter och bröstrygg, som är viktiga delar för dig som springer.”          (ToppHälsa: 35) 
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I en annan träningsfokuserande tidskrift kan vi läsa om hur yoga är ett utmärk sätt att träna 

coremusklerna då den ger bra träning för mag- och ryggmuskulaturen. ”Beroende på vilken 

typ av yoga du deltar i kommer du få 45-90 minuters effektiv generell styrketräning och lokal 

muskeluthållighetsträning med din egen kroppsvikt” (min kurs., Aktiv Träning: 44). 

Motiveringen är här tydligt de nyttosamma effekterna på utövarens fysik. Läser vi vidare i 

samma text är det intressant att se hur andra aspekter av yogan framhålls som bonuseffekter 

av den mekaniska träningen, alltså inte som en huvudanledning till varför man ska syssla med 

det. Detta ska jag lämna nu men återkomma till i nästkommande avsnitt som behandlar yoga i 

perspektiv av holism.  

          Det poängteras ofta att det finns olika typer av yoga, som i den svenska, samtida 

kontexten kan  de  kallas  ”some  move”  eller  ”beach  yoga”. Många gånger förekommer yoga 

som en träningsform vilken som helst som man kan utöva hemma eller på gymmet (Hälsa: 

77; Hälsa & Fitness: 26; iForm: 51). I mer medicinsk bemärkelse sägs yoga, liksom massage 

och akupunktur, rekommenderas av läkare för bättre stresshantering (Min Hälsa: 22 & 28). 

Även den hormonella balansen i kroppen kan bli bättre (MåBra: 70 f). 

          Sett ur ett träningsperspektiv kan yoga tydligt framträda i Shape Up. Under rubriken 

”Vinterns   bästa   inomhusträning”   kan   vi   läsa   om   hur   tidningen   förespråkar   en   gymkedjas  

färdiga kombinationspass som gör en tränad, lugn  och  harmonisk  ”utan  skumma källarlokaler 

där det tänds rökelse och alla positioner sägs på sanskrit. Yoga är varken flummigt eller svårt, 

alla   kan   bli   en   ’yogi’   […]”   (Shape Up: 42). Här är träningen det primära, medan andra 

aspekter av yoga från sin originalkontext framställs ha mindre betydelse för vad man vill 

utföra. Eftersom  träningsyogan  inte  är  ”flummig”  skulle  andra former av yoga kunna vara det.    

          Vad vi har sett här kan praktikerna framhållas i ett mer eller mindre renodlat 

fysiologiskt perspektiv, där den huvudsakliga motiveringen till att syssla med dem är 

biomedicinsk. Det är dock sällsamt att se denna vinkel entydigt i materialet då det i de flesta 

fall är flera perspektiv som ges. Exempelvis kan vi i en artikel om att förebygga demens läsa 

om kost- och motionsaspekter för att behålla en frisk hjärna. Det får dock inte bli för mycket 

av aktiviteterna, utan människan behöver också återhämtning. Exemplen som ges till detta är 

meditation, att bada bastu eller bara sitta och vila (Hälsa: 40). Meditationens roll i perspektiv 

på hälsa ses här som en specifik källa till rekreation för sinnet, något den holistiska människan 

behöver.  

          Vi kan se att österländska praktiker ses bidra med avkopplande perspektiv till 

människans välmående när man exempelvis upplyses om   ” […] retreat i lugnets tecken på 

Asia  Spa  i  Varberg.  Koppla  av  med  tvagning  på  japanskt  vis,  meditation,  yoga  och  god  mat” 
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(Hälsa: 10). Meditation och mindfulness framställs på ett gott sätt kunna sänka ens 

stressnivåer. Yoga ses positivt även för den inre hälsan (Hälsa & Fitness: 51 ff; ToppHälsa: 

54 ff). De holistiska aspekterna på praktiker från österländsk kontext ska jag nu övergå att 

granska närmare. 

Praktiker i perspektiv av holism 
Ett uttryck för yoga i linje med vilka fysiologiska effekter den kan ha, men som ändå berör 

utövaren i sin helhet är en artikel om den stressade, högpresterande mamman som brakade 

ihop ”fysiskt och mentalt”. Trots att kvinnan ansågs sig tillgodose fysioska aspekter som 

träning och kost var det något som fattades. Räddningen blev medicinsk yoga, en yogaform 

som används på patienter med nackskador på sjukhus och som visat sig ge god effekt. Den 

sägs vara en terapeutisk yogaform med ursprunget från klassisk kundaliniyoga med 

komponenter från ayurveda och traditionell kinesisk medicin (Hälsa: 32).  

          Kvinnan berättar om hur yogan hjälpt henne att bli mer uppmärksam på kroppsliga 

varningssignaler och öppnade upp hennes intresse så pass att hon tillsammans med kollegor 

startade ett hälsocenter. Här ryms träningslokaler för yoga, qigong, callenetics, KBT- och 

samtals- terapeuter, liksom massör, naprapat och en kinesiolog. På tillhörande bild ses 

medelålderskvinnan sittandes på knä på en matta i ett ljust rum med skandinaviska träslag. I 

bakgrunden ses några tavlor med mantran på sanskrit som används inom yogan. Vi kan alltså 

se att det är en blandning av olika traditioner, förenade under samma tak. Utövandet av yoga, 

liksom centret överlag, framstår vara en slags hybrid för att passa behoven för människor som 

inte lyckats bli hjälpta av svensk vård och kemiska läkemedel.  

          Österländska traditioner framhålls bidra till att människan kan ”leva i nuet”. I en av 

tidningarna kan vi läsa om hur man ska lyckas med förändringar och receptet verkar vara att 

lyssna till sig,   sina   känslor   och   att   vara   närvarande.   Psykologen   säger   ”jag   tror  mycket   på  

mindfulness   och   om   du  mediterar   tio   minuter   om   dagen   får   du  mycket   av   det   här   gratis”  

(iForm: 76). Att hantera vad man tänker, känner, behöver och gör påverkar beteendet. Här 

framställs meditation bidra till allmänhälsan och fungerar som argument varför man ska 

syssla med det. De bevisbara hälsofördelarna med meditation verkar vara många, men mindre 

mätbara är de känslor som fyller kroppen vid praktiserandet. En kvinna berättar hur hon 

äntligen  ”hittat  in  i  sig  själv”  tack  vare  meditation  med  mantra,  kundaliniyoga  och  att  vistas  i  

behagfull naturmiljö utan storstadens hets. Efteråt känner hon sig lugn, fokuserad och 

energipåfylld - känslor som underlättar vardagen (Min Hälsa: 41 f).  

          Att praktiker med österländskt ursprung framställs vara ett komplement som bidrar till 

en helhet för människan ser vi också i en artikel alternativa metoder att utforska ens inre.  
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”Fysiken  har  fått  sina  minuter  i  rampljuset  – nu vänder vi ögonen inåt och låter själen ta plats. 
[…]. Det har blivit trendigt att fokusera inåt istället för på den egna spegelbilden; att förstå sig 
själv på djupet och leva i takt med denna nya insikt. Nu vill vi söka alternativen.”        

                                                                       (Women’s  Health: 90 f) 

Här ses förvisso ett dualistiskt synsätt som ser kropp och själ åtskilda, liksom de även 

behandlas åtskilda. Poängen med denna text är emellertid att den tydligt visar hur människan 

(som här befinner sig i västerländsk kontext) söker nya alternativ, vilket anger att konceptet 

hittills i hur man sett och behandlat sig som människa vara tillkortakommande. Artikeln tar 

upp meditation, healing, tarot, stenar och kristaller samt medicinalväxter som en del av 

”nyandliga”   praktiker.   Både   Trancendental   Meditation   och   medicinalväxter   nämns   i  

kombination med ayurveda. Dessa poängteras bidra till mer andliga aspekter än fysisk yoga 

och  påverkar  en  att  kunna  ”stanna  upp,  lyssna  och  bemästra  sina  tankar  och  sitt  inre”.  Att se 

på sin hälsa som en helhet förefaller viktigt och artikeln pekar på att förskjutningen från det 

fysiska mot det andliga är en ny pusselbit för att må bra inifrån och ut. Bilderna till artikeln 

bör kommenteras, då de inger en speciell uppfattning om detta område. Varma färger, 

solstrålar, grönska, någon yogapositionering och indisk teckning av hennamålade händer och 

ett indiskt par sätter tonen för denna lite abstrakta, drömska livsstilsartikel (Women’s  Health: 

90-5). 

          Där ayurveda nämns i hälsotidskrifterna är det oftast i korta ordalag. Två undantag är i 

Hälsa samt Wellness - där det indiska läkesystemet dock ges vitt skilda framtoningar. I den 

förra skriver en indisk ayurvedapraktiker, författare och föreläsare om hur saffran kan minska 

stress utifrån ens kroppstyp i kombination med ett medvetet förhållningssätt till kroppen 

genom att balansera upp olika element (Hälsa: 70). Den senare vidhåller en mer främmande 

inställning till traditionen, där en svensk ung kvinna med besvärad min håller upp ett glas 

ayurvedisk  dryck.  ”Nej,  det  är  inte  gott.  Men  det  är  en  ayurvedisk  superdrink  som  ska  få  mig  i  

balans  så  jag  häller  i  mig  ändå”  kan  vi  läsa  om  situationen  (Wellness: 90).  

          Avslutningsvis kan vi också se exempel hur yoga får illustrera bilden av ”det   sunda  

livet”.  I  en  annons  för  hus  ses  rubriken  ”Sunda  hus  för  en  sund  livsstil”.  En  av  bilderna  visar  

en mor och hennes dotter, som leende utövar en yogarörelse i husets vardagsrum (Hälsa & 

Fitness: 15). Här får yoga alltså gestalta något sunt, ett bevis på en hälsosam livsstil. 
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2.4 Summering av kroppsframställningen i hälsotidskrifter 
I denna del av uppsatsen har vi först sett hur kroppen kan framträda som ett estetiskt eller 

fysiologiskt objekt. Vi möter en föreställning om kroppen som ständigt kontrollerbar för att vi 

ska  ha  en  ”god”  framtid  att  leva  i.  Här  spelar  vetenskap,  biomedicin och andra forskningsfält 

en viktig roll då de framhålls som en kunskapsnyckel till hur människan ska kunna forma och 

optimera den kropp hon önskar. Det objektiverade kroppen är en förutsättning för den 

utseendefixerade kulturen som kan ses i många av hälsotidskrifterna. Ofta kombineras 

biomedicinsk   nytta   med   estetisk   idealisering   i   argumentationen   varför   man   ska   ”komma   i  

form”  eller  minska  på  midjemåttet.  

          Kroppen behandlas i mångt och mycket som ett objekt, men ses ändå flerdimensionell 

då exempelvis mentala och sociala faktorer framhålls som viktiga. Detta ger ett mer 

fenomeologiskt perspektiv på att vara kroppslig, vilket leder in på den andra typen av 

kroppsframställning som undersöks i uppsatsen. Hur kroppslig närvaro kan framträda i 

hälsotidskrifterna är en betydande del av analysen. Genom Leder och Zeilers teoretiska 

begreppsorientering av hur vi sett hur om upplevelse av kropp framträder på ett eustatiskt, 

gott  sätt,  på  ett  dysfunktionellt,  ”dåligt”, vis eller  tillfällen  då  kroppen  ”disappears”  och  inte  

utgör något hinder för människan. Dysfunktionelitet är direkt kopplat till en objektifiering av 

kroppen då den sätts i fokus om exempelvis socialt konstruerade skönhetsideal eller fysisk 

smärta   uppmärksammar   och   påminner   människan   om   att   hon   ”har”   en   kropp.   Den   levda  

kroppen som antingen harmoniskt inte framträder eller den eustatiska, positiva upplevelsen av 

kroppen, är de tillfällen då människan upplever det som positivt att vara kroppslig. 

          Den sista delen av analysen behandlar hur praktiker med österländskt ursprung 

anammas i hälsotidskrifterna. Det verkar som att de å ena sidan kan ses som direkt 

nyttosamma ur ett fysiologiskt perspektiv (i linje med den cartesianska synen på kroppen). Å 

andra sidan framställs många praktiker vara exempel på hur människan kan förstås ur ett mer 

holistiskt perspektiv. Olika tolkningsinnebörder är också möjliga om man ser exempelvis till 

yoga. I nästa del av uppsatsen ska denna analys diskuteras i vidare perspektiv. 
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3. Diskussion 
 

 

I uppsatsens analysdel har det framkommit att objektifiering av kroppen generellt är den mest 

dominerande framställningen. Där hälsotidskrifternas upplägg ger utrymme för det kunde vi i 

mer personliga skildringar se hur kroppslig närvaro upplevs. I denna del av uppsatsen ska jag 

först besvara frågeställningen om hur kroppen framställs i hälsotidskrifterna. Genom min 

teoribildning om den objektifierande kroppen och den fenomenologiska människan ska jag 

med stöd av analysens resultat diskutera hur människan kan finna sig i de olika 

tolkningstraditionerna. Närmare bestämt hur hon uppfattar sig själv och hur detta styr synen 

på kropp och hälsa. I detta sammanhang berör jag hur en objektifierande syn, uppfattning av 

dysfunktionalitet,   eustatiska   upplevelser   samt   ”disappearance”   kan   ses   i   relation   till  

förståelsen av hälsa. I analysen har vi sett hur de systematiskt beskrivna perspektiven tangerar 

till varandra med den gemensamma nämnaren hälsa. Jag menar här att det finns argument till 

att förhålla mig till studien och forskning på ett tvärteoretiskt vis och alltså inte bearbeta 

enskilda sektioner från analysen. 

          Vidare går jag igenom vad jag funnit i framställningen av österländska praktiker i 

hälsotidskrifterna. Jag för ett resonemang där jag argumenterar för varför dessa förekommer 

och anses bidra, vilket bör ses som en del av helheten i hälsotidskriftsmiljön. Slutligen visar 

jag hur uppsatsen kan ses som ett bidrag och reflekterar över vad som vore intressant att 

undersöka vidare gällande fältet. Avslutningsvis summeras diskussionens innehåll med en 

påföljande sammanfattning av uppsatsen i sin helhet.   

3.1 Människan – ett formbart projekt?  

Som sågs i analysen framträder människan många gånger i perspektiv av inre och yttre hälsa.   

Människan måste lyssna på kroppen, känna efter vad hon mår bra av och vara lyhörd för 

varningssignaler. Dock är det upp till människans medvetande, hjärnan, att inhämta 

nödvändig kunskap och tillgodose människans alla behov. På detta sätt ser vi en uppdelning 

mellan det mentala och det fysiska, det yttre och det inre. På så vis möjliggörs att kroppen i 

mångt och mycket kan hanteras som objekt, men det är snarast en del av att vara människa 

eftersom människan har en fysisk kropp som hon oundvikligen måste förhålla sig till. Med 

dessa aspekter i beaktande framträder människan i allra högsta grad som en holistisk varelse 

och fenomenologisk – även om alla perspektiv inte kan komma till uttryck samtidigt i 
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hälsotidskrifterna. En intressant jämförelse i detta sammanhang är Världshälsoorganisationens 

(WHO) definition av hälsa, så som lyder: 

”The  Constitution  of  WHO  (1946)  states  that  good  health  is  a  state  of  complete physical, social 
and mental well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Health is a resource for 
everyday life, not the object of living, and is a positive concept emphasizing social and personal 
resources as well as physical capabilities. Health is a fundamental human right, recognized in the 
Universal  Declaration  of  Human  Rights  (1948).”                                                       (www.who.int) 

Här ser vi att hälsa definieras som ett gott tillstånd vad avser fysiska, sociala och mentala 

aspekter. Hälsa är en resurs både socialt, personligt och fysiskt, alltså inte bara ett tillstånd 

som   ”the   object   of   living”.   Även   om   hälsa   beskrivs   som   ett   tillstånd   (”state”) förstår vi 

aspekterna som delar av den fenomenologiska människan. Vad denna definition av hälsa inte 

tar akt på är utveckling, vilket sägs känneteckna den subjektiva vändningen i allmänhet och 

de holistiska miljöerna i synnerhet.  

          Man kan kanske tänka sig att hälsotidskrifternas särart förvaltar önskan och strävan 

efter att nå utveckling och sin fulla potential. Vi får inte glömma Olav Hammers ord att det 

viktigaste elementet för andlighet i det moderna väst är tron att vi lever under vår optimala 

nivå, varför vi behöver arbeta med oss själva för att bli både lyckligare och friskare (Hammer, 

2013: 112f). Dessa i det närmaste framgångsteologiska drag går hand i hand med den 

lukrativa bransch som hälsa- och skönhetsindustrin kultiverar. Missnöje med den egna 

kroppen när den inte motsvarar den idealbild som vi blir förmedlade via media kan på så vis 

vara en förutsättning för att individen ska dras till dessa miljöer. För att koppla till Leders 

terminologi   om   ”dysappearing”   är   det   vid   sådana   här   upplevelser   vi   känner   att   vi  

jämförelsevis inte duger. I en starkt individualiserad kultur ses det också vara upp till 

individen att stå ansvarig för den egna kroppen.  

          Den som inte lyckas med detta kan känna skam och få dålig självkänsla. Frisén, 

Holmqvist Gattario & Lunde menar att en viktig faktor i självobjektifieringen är att 

människan har en föreställning om att dessa ideal är uppnåbara. Därför är det värt att sträva 

efter att förändra kroppen. När man så föreställer sig att det ligger på en själv som individ att 

lyckas  med  ”projekt  perfekt”  verkar  det  som  att  det  ses  som  realistiskt att nå detta om man 

bara anstränger sig. Denna psykologiska aspekt är helt klart en grogrund för olika 

konsumtionsvaror och tjänster i en lukrativ bransch (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 

2014: 110). Det riskerar att någonstans bli ”fel”  när  vi   invaggas i tron att vi ständigt måste 

förbättra oss, vilket yttrar sig exempelvis avseende ökad problematik kring psykisk hälsa och 

olika former av ätstörningar. En strakt individualiserad kultur bidrar starkt till detta, då det är 

individens ansvar att på något vis ständigt vara sin egen lyckas smed, vilket kan sätta stark 
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psykologisk press. Briers menar att överflödet av självhjälpsmetoder i själva verket gör oss 

olyckligare på grund av att vi invaggas i tro att det hjälper med enkla knep för att förbättra 

våra liv (Briers, 2014). 

          För det lyckade livet och den lyckade kroppen ses den biomedicinska kunskapen, 

vetenskapen om hur kroppen fungerar, som en nyckel till att forma den vackra kropp man 

önskar sig. Här läggs stort fokus på individen att själv   ”hitta   sig   själv”   och   förverkliga   sin  

egen potential. Hornborg ser den inre potentialen som ett nyckelkoncept för många av de 

verksamheter som rör hälsa och utveckling och vetenskapen som huvudreferensen för så 

kallade alternativmedicinska behandlingar (Hornborg, 2013: 116 f). I mitt material 

förekommer inte fenomen som är svårbevisbara och på så sätt behöver en verkningsgrads-

garant. Däremot ses tydligt vetenskapsfascination, vilken dels kan komma sig av den moderna 

medicinens tradition som influerar på detta område med en slags förkärlek till det objektivt 

observerbara. Dessa aspekter synliggörs i både Kardemarks och Löwendahls studier.  

          För Kardemark är vändningen in mot sig själv ett sätt för individen att kontrollera sig 

och i jämförelse med något yttre kan en form av utvärdering om det egna ske. Objektkroppen 

ska vårdas så att den på sikt kan användas, liksom upplevas som stark eller rörlig (Kardemark, 

2011: 214 & 230). Instrumentella drag ser även Löwendahl då kontroll över kroppen och 

identitet är viktiga aspekter för disciplinering av jaget. Bland informanterna var det dock 

vanligt att detta inte sågs som något betungande, då de i stället för skuld snarare kände sig 

positiva till personligt ansvar (Löwendahl, 2002: 293-97). McGuire noterar också att ”we  tend  

to recognize dicipline, especially self-dicipline, as a sign of committment and seriousness of 

purpose”   (McGuire,   2008:   117).   Detta är alltså som kan värderas högt och signalera 

individens frihet, snarare än den ansvarstyngd vi tidigare diskuterat. En materialistisk aspekt 

av  detta  kan  vara  prylar  som  visar  på  hur  ”bra”  vi  är  att  hålla  oss  disciplinerade. 

          Oavsett om de tekniska prylarna som återfinns kommer sig av en önskan att kontrollera 

kroppen eller en strävan av industrin att tjäna pengar kan vi konstatera att utbudet i högsta 

grad finns och att det verkar vara efterfrågat också. Det köpbara blir också en del av 

marknaden för säljandet av hälsotidskrifterna, då det framstår som att man kan köpa sig till ett 

hälsokoncept med rätt utrustning eller livsmedel. Den subjektiva tänkande och kännande 

människan står i dessa perspektiv sällan i centrum, utan på ett sätt verkar poängteringen av att 

man  ska  ”hitta   rätt”  bland  de  olika  metoderna.  Detta  kan  på  vägen  vara  en  kostsam  historia 

och oavsett intention kan man inte undgå att lägga märke till upptrissande av materiella, ytliga 

aspekter av vad som ses som ett gott liv.  
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Ska vi tro McGurie är detta också en slags ideologisk fråga, då hon påtalar hur sfären för 

kultiveringen av hälsa förflyttades från den offentliga till den privata. När ansvarsfrågan kom 

att läggas på individen kunde staten fokusera på andra saker utan samma typ av ansvar för 

invånarnas hälsa (McGuire, 2008). Frank Freudi är ännu mer kritisk till den återkommande 

psykologiseringen av människan. Fokus på känslor gör att samhälleliga och personliga 

tillstånd tolkas på så vis att merparten av problemen framstår som personliga problem som 

bör lösas med terapi, snarare än att de faktiskt skulle ha sociala eller socioekonomiska 

grunder (Freudi, 2004).  

         Kopplat till sammanhanget ovan kan det poängteras att delaktighet i hälsotidskrifts-

miljön, med dess alla tips och råd, inte är öppet för alla människor. Tillgängligheten är, 

oavsett om intresse för dem finns, en ekonomisk fråga. På så vis blir hälsa på sätt och vis en 

klassfråga, då vi kan tolka in dels att alla inte kan köpa tidningarna. Dels är tidningarna, eller 

kanske främst odlandet av hälsa såsom det framställs i tidskrifterna, en markör för social och 

ekonomisk status. De teknologiska produkterna i gynnandet av hälsa är på sätt och vis en del 

av den teknologiska samtid vi lever i, men visst tar det avancerade uttryck som även 

avancerar intrycket av vad som krävs för att vara hälsosam. Skulle man bara kunna vara 

hälsosam om man hade alla de grejerna? På så vis framträder konceptet snarast som ett 

identitetsprojekt för någon som tycker det är viktigt att framstå som hälsosam genom yttre 

attribut. Vidare är det på denna punkt som bland annat praktiker med österländskt ursprung 

kan komma att fylla en funktion, vilket jag kommer återkomma till senare. Det finns däremot 

två viktiga aspekter som jag vill belysa i hälsotidskrifterna som rör attribut som signalerar 

hälsa: materiella aspekter, estetik och genus. 

          Materiella attribut marknadsförs flitigt i hälsotidskrifterna. Visst kan många av prylarna 

och produkterna förbättra förutsättningarna för träning, men man ställer sig samtidigt i vilken 

utsträckning det är relevant – för hälsan eller den allmänna konsumtionskulturen som råder i 

Sverige? Man kan nästan få intrycket att man blir hälsosam bara man har de senaste 

träningsbyxorna eller den snyggaste vattenflaskan. Här spelar estetik in, både vad avser 

kroppen och vad avser omkringliggande faktorer som estetetiskt trendiga kläder, utrustning 

och teknik. För att applicera ett ekonomiskt perspektiv här kan man kanske tänka sig att det 

handlar om att ”sälja in” produkterna genom hälsofrämjandet. Här är såklart människan i 

centrum, då det ofta är hennes kropp som visas i bild. Därför är det angeläget att säga några 

ord om genusaspekterna i perspektiv på hälsa. 

          Som nämndes i uppsatsens urvalsavsnitt är det endast en av de tio hälsotidskrifterna 

som har målgruppen män och resten riktar sig främst till kvinnor (därmed inte sagt att kvinnor 
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inte läser tidningen som riktar sig till män och vice versa). Det är ett skevt underlag för att 

göra en analys, men kanske är det just denna könsfördelning som är en del av fältet? En 

intressant jämförelse kan ändå göras mellan majoriteten av tidskrifterna som riktar sig till 

kvinnor och den som riktar sig till män. Jag nämnde i analysdelen att män och kvinnors 

kroppar skildras olika i hälsotidskrifterna. I empirin utgör en tidning representation för 

tidningar för män och de övriga nio vänder sig till kvinnor. Detta gör det svårt att dra djupare 

slutsatser om huruvida tidningar för män respektive kvinnor skiljer sig åt.  

          Vad vi emellertid kan utläsa är för det första att hälsotidskrifter är en marknad som 

främst riktar sig till kvinnor. Redan här säger det något om vem som skulle vara intresserad av 

hälsofronten, vilket i nästa stund väcker frågan om varför det skulle vara så. Detta kommer 

jag återkomma till genom vad forskning pekar på. För det andra kan vi se att tidningen riktad 

till män behandlar hälsa i ett brett perspektiv, men av någon anledning vill man ändå tangera 

till träning genom titeln Aktiv Träning. Detta kopplar jag till tidigare forskning där träning för 

män förstås vara en viktig poängtering för manlighet. Mäns hälsa och vård av kroppen skulle i 

högre utsträckning gå ut på att bygga muskelmassa eller vara prestationshöjande, medan 

kvinnors välbefinnande mer går ut över skönhetssfären16. Mitt underlag är litet, men jag kan 

konstatera att analysen av min empiri stämmer väl in på vad tidigare forskning visat. 

Kvinnorna är både smalare på bilderna och mer avklädda, där den estetiska kroppen 

exponeras. Det vi ser är snarast en sexualisering av kvinnokroppen, där ett estetiskt fokus med 

träningen ligger i att få en attraktiv kropp17. På så vis kan vi se att hälsotidskrifterna är tydligt 

genussegregerade.  

           När det kommer till genus och återkoppling till tänket att ”sälja in hälsa” som jag 

berörde tidigare är Kardemarks resonemang om att den estetiska kroppen förkroppsligar vad 

som ses som hälsosamt intressant. Kardemark menar att idealet av en vacker kropp är direkt 

kopplat till hälsa, där den estetiskt tilltalande, sunda och vältränade kroppen egentligen 

förkroppsligar vad som ses som hälsosamt utifrån biomedicinskt vetande (Kardemark, 2011). 

Jag kan inte annat än instämma i att detta kan ses även i mitt egna material, då motverkande 

av ohälsa är ett genomgående tema och den vältränade kroppen är målet för att säkerställa ett 

gott liv i framtiden. Något som är anmärkningsvärt att notera är merparten av 

hälsotidskrifternas bilder, där personerna - föga förvånande med utseende enligt normer för 

hälsa och skönhet – ser riktigt gladlynta ut. Eller kvinnorna ser glada ut rättare sagt, för det är 

kvinnor: i tidningen riktad till män finns både färre bilder på människor överlag och en helt 

                                                        
16 Jmf Löwendahl (2002); Kardemark (2011); Dworkin & Wachs (2009). 
17 Jmf Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde (2014: 106). 
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annan uppsyn på personerna som avbildas. Anmärkningsvärt är att männen genomgående har 

neutrala uttryck i ansiktet och oftast överhuvudtaget inte fokuserar blicken mot kameran. 

Även om kroppen först och främst är ett objekt vi ser så ges fler dimensioner till människan 

genom ansiktsuttryck där känslor kan tydas. Kvinnorna ser onekligen ut att trivas i sitt 

förkroppsligande, för att inte säga att de ser ut att må fantastiskt bra. Även om alla 

tidskrifterna  går  ut  på  att  ”sälja”  hälsa  kan  vi  inte  se  sådana  här  tendenser  i  tidningen  för  män. 

Här kan vi kanske dels tänka oss att de vältränade kvinnorna får gestalta hur lycklig man är 

som sund. De med ideala vackra kroppar kan enligt ett evolutionspsykologiskt perspektiv 

bedömmas och uppfattas ha andra positiva egenskaper (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 

2014: 48). Dels menar forskare också att gestaltning av kvinnor med passiv blick i posering 

istället för avbildning när de är i en rörelse är ett led i objektifieringen och sexualiseringen av 

kvinnor som distingerar könsroller (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014: 106). Detta är 

en intressant aspekt som synliggörs i viss mån i mitt egna analyserade material, men 

underlaget vad avser tidskrifter för män ter sig vara för litet för att dra några djupare slutsatser 

om detta kan stämma. 

          Objektifiering av kroppen skapar distans gentemot den, ett avståndstagande som inger 

att människan kan råda över den - eller är det kanske på sätt och vis ett sätt att ursäkta ett icke 

önskvärt uppträdande? När idealbilden av den vältränade kroppen inte överensstämmer med 

hur man ser på sin egen kropp kan en distansering göra att man gör den ytterligare till ett 

objekt för att den inte överensstämmer med ens självbild. Forskning visar faktiskt att en 

positiv kroppsuppfattning gynnas mer om man odlar känslan av att vara ett med sin kropp och 

är beredd att kritisera skönhetsidealen (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014).  

         Att människan måste förhålla sig till sin kropp kan göras på olika sätt. Mest 

dominerande framträder fysiologiska och biomedicinska aspekter, något som placerar 

kroppen i ett objektifierande perspektiv. Man kan säkerligen tänka sig att den moderna 

medicintraditionen har inverkan på denna front i hälsotidskrifterna eftersom de vetenskapliga 

referenserna är många och som vi kan se ges ofta information ned på detaljnivå hur celler 

arbetar eller vad en viss sorts föda gör kemiskt i kroppen. Att ha en kropp innebär också att 

känna och kroppen är i konkret kontakt med den omgivande miljön. Dessa förhållningssätt 

har vi sett i analysen mellan ytterligheterna hur kroppen kan framträda på ett negativt 

respektive positivt sätt. Hur detta kan förstås i relation till förståelsen av hälsa ska jag 

utveckla mer i följande avsnitt. 
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Tillstånd att sträva efter 
Som tidigare nämnts ligger generellt stor betoning på den objektifierade kroppen och hur 

människan ska hantera den i hälsotidskrifterna. Dysfunktionellt utseende framstår hindra 

människan från att leva livet,  ”fritt”,  som  hon  vill. När det gäller fysiska aspekter verkar det 

vara av godo, då en form av dysfunktion uppmärksammar oss på att allt inte är som det ska 

(exempelvis kan en ömmande häl avslöja ett skavsår som hindrar en från att fullfölja 

träningen, då smärtan ändå signalerar att något behöver åtgärdas). I detta perspektiv framstår 

det som att dysfunktionalitet kan vara en slags varningsklocka för när något inte står rätt till. 

Det motsatta, det vill säga att det står rätt till med människan, upplevs således när ingen form 

av dysfunktionalitet framträder. Efter att ha gjort analysen av hälsotidskrifterna genom 

begreppsorienteringarna objektifierande syn på kroppen respektive dysfunktionell, eustatisk 

samt  ”disappearing”  upplevelse  av  kroppen verkar det som att det är de neutrala eller positiva 

upplevelserna av kroppen som människan (föga förvånande) mår bra av. Det kanske inte låter 

så revolutionerande, men jag vill mena att vi genom dessa begrepp kan närma oss vad som ses 

som hälsa. Jag vill därför återknyta till ett citat från de teoretiska utgångspunkterna, där Leder 

pekar på att hälsa och sjukdom direkt kan kopplas till hur kroppen framträder.  

”In  the  case  of  health,  the  body  is  alien  by  virtue  of  its  disappearance,  as  attention  is  primarily  
directed toward the world. With the onset of illness this gives way to dys-appearance. The body is 
no longer alien-as-forgotten, but precisely as-remembered, a sharp and searing presence 
threatening the self. One is the mode of silence, the other a manner of speech, yet they are 
complementary and correlative phenomena.”                                                          (Leder, 1990: 91) 

En utgångspunkt för förståelse av hälsa eller sjukdom ligger enligt citatet i den subjektiva 

upplevelsen  av  kroppen.  Den  ”normala”  och  hälsosamma  kroppen  disappears, men när något 

inte är som det ska åläggs kroppen direkt fokus och dysappears. Närvaron av det 

dysfuntionella tillståndet ses som ett hot mot vad som uppfattas som ”jaget”.  Detta kan man 

tänka sig är möjligt genom den distansering till kroppen som görs genom en objektifiering 

som påtalades i förra avsnittet. Kroppen blir inte påtaglig för subjektet förrän upplevelsen av 

kropp är ”dålig”,   eftersom   det   först   då   läggs   fokus   på   kroppen. I den harmoniskt icke-

framträdande kroppen är däremot allt ”som  det  ska”. Dessa uttryck kompletterar varandra och 

människan kan genom dem upptäcka när något inte står rätt till. I vissa sammanhang kan det 

säkerligen vara av godo – vi kan helt enkelt upptäcka att en del av oss behöver någon form av 

justering för att fungera obemärkt igen.  

          En mer negativ effekt kan det däremot bli om vi på grund av sociala faktorer och 

normer – som exempelvis i jämförelse med bilden av den idealiserade kroppen – upplever vår 

kropp som ett främmande objekt som inte passar in i vår föreställningsvärld om hur ett gott 
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tillstånd är. I båda dessa fallexempel kan vi i ljuset av hur dysfunktionella upplevelser 

gestaltas i hälsotidskrifterna i det närmaste läsa oss till att det tillstånd man strävar efter är en 

kropp utan någon form av dysfunktionalitet – eller med andra ord: hälsa. Den hälsosamma 

kroppen som hanteras på rätt sätt är en förutsättning för att människan kan leva livet som hon 

vill utan att någon dysfunktionalitet hindrar henne. Faktiskt beskrivs upphörandet av 

dysfunktionalitet som ett återtagande av det egna jaget, för att inte säga livet (Hälsa: 20 fff). 

Den egna personen framstår i perspektiv av detta som fri i dubbel bemärkelse: dels 

undsluppen från symtomet som ger upplevelsen av dysfunktionalitet, dels fri med möjlighet 

att optimalt göra som man önskar i det egna livet utan något som sätter stopp för hur man 

önskar leva. Detta resonemang kan även ses i Kardemarks analys av hälsotidskrifter från 

2009. En kontroll av kroppsligheten görs också till en fråga om frihet från en besvärande 

kropp. Kardemark skriver:  

”Den  ideala  kroppen  kommer  inte  i  vägen  för önskningar om ett aktivt liv och ställer inte till med 
besvärande situationer då den bedöms av andra och kan ses som en form av frånvarande kropp. En 
kropp […] som blott är möjligheter. […] man måste vårda sig om kroppen i nuet, med hopp om 
dess  framtida  frånvaro.”                                                                                  (Kardemark, 2011: 233) 

Som kan förstås är det den frånvarande kroppen som också kan tolkas som den hälsosamma, 

nu och i framtiden. Detta ligger i linje med det tidigare resonemanget om kopplingen mellan 

sjukdom och hälsa. När  det  kommer  till  kroppsliga  upplevelser  där  kroppen  ”disappears”,  det  

vill säga inte   framträder  är  det  vagt  att   identifiera.  Kardemark  noterar  att  en  ”försvinnande”  

kropp inte är ett ideal då den ständigt är i fokus för något att relatera till och vara medveten 

om  (Kardemark,  2011:  214).   Jag  menar  att  man   i  mitt  material   inte  kan  se  ”disappearance”  

utryckningen men att tendenser till det kan anas – utöver såklart koppling mellan 

”disappearance”,  dysfunktionalitet  och  hälsa. Kroppen framträder inte i någon bemärkelse när 

den inte upplevs som något påtagligt. Kanske skulle man kunna tänka sig att människan 

undermedvetet upplever att hon, som enhetlig och holistisk varelse, kan göra vad hon vill utan 

att (ett uppmärksammande av) kroppen sätter stopp eller bromsar henne i förehavanden? 

         Vi   har   sett   exempel   på   en   tendens   till   ”disappearance”   i materialet då musik eller 

naturupplevelser kan fungera som ett yttre distraktionsmoment. Då riktas människans 

uppmärksamhet från kroppen mot världen och förnimmer på så sätt yttre miljöer genom en 

levd kropp. Här blir det också tydligt att människan är fenomenologisk, då hälsotidskrifterna 

tar upp mentala aspekter som påverkar att en aktivitet känns medryckande och tar ens 

uppmärksamhet. När något är roligt kan vi helt enkelt låta oss uppslukas av det. Blir det 

däremot tråkigt eller påfrestande kan man tänka sig att uppmärksamheten riktas mot kroppen 

istället. På så vis blir den objekt för våra tankar och känsla av trötthet eller en värkande 
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vadmuskel kan framträda som en dysfunktionalitet. Men, som vi sett i materialet om 

idrottaren som inte kände av de fysiska tilltagen i matchens hetta kan smärta också åsidosättas 

för när den fenomenologiska människan tar plats.  

          Vi kan också förstå att en framstående god, eustatisk känsla kan infinna sig i en upplevd 

kropp när människan utgår ifrån sig, sin kännande kropp, snarare än när fokus ligger på yttre 

ideal om hur kroppen bör se ut och vara efter estetiska normer. I analysen sågs sångerskans 

citat: ”När  jag  släpper  skönhetsidealet  mår  jag  bäst  och  då  blir  jag  stolt  och  glad.  Som  mest  

trygg känner jag mig på scenen när jag står och sjunger, då känner jag mig full av 

självförtroende”   (Shape Up: 97). Här kan vi förstå att när den egna subjektiva upplevelsen 

väger tyngre än de ytliga föreställningarna. När kvinnan kan släppa denna idealbild jämför 

hon sig inte med den och framkallar då heller ingen känsla av dysfunktionalitet gentemot 

kroppen. Kroppen objektifieras på så sätt inte utan är den levda, kännande kroppen. Då är 

människan i ett med sin kropp och hon framstår stark, trygg och bekväm. Genom upplevelser 

av kroppslig närhet kopplat till natur verkar människan också avteckna sig som 

fenomenologisk. Här framstår också människan som kapabel att föra sig i olika miljöer och på 

så sätt kan hon känna en känsla av styrka.  

          Vad jag kan komma fram till när det gäller de olika upplevelsetillstånden av kroppen 

som  dysfunktionell,  eustatisk  och  ”disappearing”  är  att  de  i  anknytning  till  Leders  reflektion  

om sambandet mellan hälsa och sjukdom kan ges större förståelse. Människan mår som bäst 

när hon är ett med sin kropp, antingen om kroppen är harmoniskt icke-framträdande som 

”disappearing”  eller  där  kroppslighet  utmärker  sig  som  en  god,  eustaisk,  känsla.  När  kroppen  

ses som objekt, och därmed också sagt när kroppen framträder dysfunktionellt, känner 

människan besvär med sin kropp. Hon kan må dåligt psykiskt vilket påverkar den egna 

kroppsuppfattningen negativt. Att släppa objektifiering av kroppen verkar vara nyckeln till att 

må bra, att vara i ett tillstånd av holistisk hälsa där kroppen och knoppen är i harmoni. Det är 

inte det lättaste, med tanke på rådande idealutseendefixering och hur människan faktiskt 

behandlas som objekt i många situationer. Den västerländska synen på kroppen kommer sig 

som vi sett från den moderna medicinens framväxt, så inte är det konstigt att traditionen av 

hur man behandlar kroppen lever kvar, liksom det språkbruk vi använder oss av efter de 

cartesianska. I detta perspektiv är det intressant att blicka mot andra traditioner och syner på 

människan, hennes kropp och hälsa. I undersökningen av hälsotidskrifter har jag funnit att 

ursprungligen österländska praktiker förvisso ses i perspektiv av träning, men de framstår 

också bidra till ökad kroppsmedvetenhet. Detta diskuteras mer i följande avsnitt.  
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Österländska praktikers bidrag till kroppsförståelse 
I analysen av på vilket sätt praktiker med österländskt ursprung framställs i hälsotidskrifterna 

framkommer en bild av att dessa praktiker ger fler perspektiv på vad det innebär att vara 

kroppslig, att vara människa. Denna effekt kan motivera varför dessa praktiker är viktiga i 

hälsotidskrifterna då de bidrar till något mer än vad det biomedicinska perspektivet ger. 

Dessutom kan vi utifrån det dra slutsatsen att det är viktigt för människan att känna att hon är 

kroppslig, för att hon ska må bra. När det gäller hälsa framstår begreppet bli helt först när 

människan ses i sin fenomenologiska helhet. Upplevelsen av ens kropp är viktigare än den 

intellektuella förståelsen av vad kroppen behöver, vilket inte alls är samma sak. I den 

objektifierande traditionen pekar hälsotidskrifterna förvisso på människan som holistisk i 

sammanhang av yttre (fysisk) och inre (mental) hälsa, som ändå ibland faktiskt behandlas 

parallellt. 

          När man ser till yoga ser man kanske i första hand den fysiska disciplinen, men vad 

som mer framkommer är framträdande av ett holistiskt tänkande som andning och meditativa 

aspekter. Fysisk träning ses i linje med vetenskap, dels vad gäller biomedicin men dels även i 

linje med det sekulära synsätt som dominerat i Sverige. Kanske skulle man kunna tänka sig att 

det finns ett behov för någon form av andlighet som kan tillgodoses genom dessa praktiker? 

Ett  behov,  som  tillfredsställs  genom  en  form  av  ”träning”  och  därmed  ligger  i  linje  med  den  

sekulära utgångspunkten och den flytande karaktären hos samtida andlighet? Som Leder 

menar blir ens självförståelse inte komplett förrän man erkänner kroppen, vilket däremot 

yoga, meditation och ayurveda kanske kan ses som exempel på. Det  ökande  intresset  att  ”hitta  

tillbaka   till  kroppen”  genom  fysisk   träning,   yoga, kroppsterapier, hantverk eller söka närhet 

till naturen är en trend mot en mer kroppsförståelsebetingad existens i det postmoderna 

samhället (Leder, 1990: 2 f). Hälsotidskrifterna är tydligt optimistiska när det gäller vetenskap 

och hur man kan forma och kontrollera kroppen – vilket vi skulle kunna se som spår efter den 

cartesianska föreställningen om hur man ska handskas med kroppen som objekt. Men andra 

tendenser syns också, inte minst då människan väldigt ofta framställs som en holistisk varelse.  

           Kanske kan man tänka sig att österländska praktiker får särskilt utrymme också med 

tanke   på   att   österländska   vishetspraktiker   framställts   vara  mindre   ”religiösa”   än   vad   de   är,  

sedda ur västerländska ögon18. Forskning visar att det allmänt finns en ovilja att det bekänna 

sig till en konfession och att den subjektiva vändningen som man pratar om särskilt 

kännetecknas just av individens egna val och frihet (Trulsson, 2013: 177). Det gemensamma 

intresset för hälsa och välmående som verkar förena läsarna av hälsotidskrifter gör på sätt och 

                                                        
18 Se t.ex. Faure (2009); Thurfjell (2013). 
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vis att de sammanförs till en gemenskap. Samtidigt sker allt på initiativ av individen, varför 

auktoriteter och hierarkier inte är lika tydliga som inom vad vi kallar traditionellt religiöst 

samfund19.  

          Bilden av att meditation eller yoga, tagna ur sin österländska kontext, skulle bidra med 

ett behov utifrån individens önskemål möter en nyanserande kritik bland forskare som menar 

att det är en form av konsumism som är att förvanska andra religioners tankegods eller 

praktiker.  Enligt  exempelvis  Bauman  är  samtida  andlighet  ”snarare  än  jakt  på  konsumtion  av  

så kallade peak-erfarenheter än en religion”  (Trulsson,  2013:  180).  Carette  &  King  menar att 

kurser och behandlingar blivit en handelsvara på den globala marknaden och odlar bilden av 

”exotiska”  asiatiska  traditioner. Dessa blir en produkt som sägs besvara livets mening (Carette 

& King, 2005: 25 & 53).  

”Corporate  business  interests  are  served  by  utilising  the  ”cultural  capital”  of  the  religious  
traditions – building upon their authoroty  base and, in the case of Asian religions, cashing in their 
”exotic  image”  at  the  same  time  as  distacing  themselves  from  the  traditions.”   

(Carette & King, 2005: 25) 
I den undersökning som jag har gjort är jag benägen att delvis hålla med dessa tankegångar. 

Som setts i analysen framträder praktiker från österländsk kontext dels i träningssammanhang 

i perspektiv av vilken rent fysiologisk nytta yoga eller meditation kan åstadkomma. Visst kan 

man fråga sig vad man har för synsätt på yoga i den östliga originalkontexten som den indiska 

vishetspraktik det egentligen är, när  vi  kan   läsa   i  en   tidning  hur  man  kan  utföra  yoga  ”utan  

skumma källarlokaler där det tänds rökelse och alla positioner sägs på sanskrit. Yoga är 

varken   flummigt  eller  svårt,  alla  kan  bli  en   ’yogi’   […]”  (Shape Up: 42). Här framstår yoga 

snarast  som  ett  koncept  att  utföra  för  att  bli  en  ”yogi”,  som  verkar  ha  en  positiv  innebörd  för  

avsändaren som skrev texten men vars mening andra kanske inte skulle hålla med om.  

          På något vis framstår yoga vara ett bevis på en sund livshållning och yogamattan, är 

kanske den nya livsstilsaccessoaren som en av tidskrifterna spår (Hälsa: 105). I detta 

sammanhang   framstår   yoga  som  ett  bevis   för  en  ”medveten   livshållning”  och man gör som 

”yogagurus”. Men det handlar kanske snarare om individualism och självförverkligande där 

man tror sig bli sin egen guru i linje med tänket om jagets auktoritet? När det så gäller en 

exotisk framtoning av österländska traditioner kan vi se att förekommer. Kanske skulle man 

kunna tänka sig att dessa metoder ses som extra långt bort från den egna kontexten och ger ett 

tydligare avbräck från det vardagliga man vanligen stöter på, vilket förstärker den sällsamma 

upplevelsen? Syftet kan ses som ett bidrag till individens upplevelse men likväl blir budskapet 

om originalkontexten lite förvridet. 

                                                        
19 De finns ändock många typer av identifierade auktoriteter, jmf t.ex. Hornborg (2012); Trulsson (2013). 
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Att införliva ett koncept som ayurveda med övertygelsen att en superdrink ”ska”  göra  en  gott  

är också ett exempel på hur en tradition kan förpackas till ett färdigt koncept att genomföra 

utan djupare eftertanke eller förståelse. Exemplet från analysen om kvinnan som med motvilja 

svalde den osmakande ayurvediska drycken visar hur man kanske inte har helhetsförståelse 

för praktiken. Kvinnan sade sig efter en tid känna  sig  ”mer  balanserad”  och  gick ned i vikt, 

men tillvägagångsättet för metoden radas snarast upp som en diet att följa till punkt och 

pricka. Vi får intrycket att om man bara gör som man ska får man det resultat man önskar, 

vilket gör att förhållningssättet till traditionen mer liknar den västerländska synen på 

behandling av kroppen. Det sammantagna intrycket är att man kan välja sig till ett koncept 

som kan följas snarare än att det är en livsstil som strävar efter harmoni. Människan som 

holistisk, där exempelvis den mentala inställningen ses som en viktig komponent verkar 

kvinnan i exemplet inte alls förstått.  

          Å andra sidan kan man, liksom andra forskare hävdar, mena att individens val är 

uttryck för ett kulturellt skifte som speglar samtidens centrala värderingar (Heelas & 

Woodhead, 2005; Possamai, 2009). Possamai bemöter särskilt kritiken genom att påpeka att 

konsumtion är en del av vår kultur, oavsett om vi gillar det eller inte. Konsumtionskulturen 

inom olika religiösa grupper finns och har funnits i alla tider. Vad som är nytt är religioners 

varierande immersion av konsumtionskulturen. Vissa grupper hyllar det medan andra avstår 

aspekter av det. ”[…]   for a group to spread its beliefs and values, it now has to speak a 

language  that  the  majority  of  people  can  understand:  that  of  consumption”  (Possamai,  2009:  

76). Efter att ha granskat hälsotidskifterna vill jag ansluta mig till det senare resonemanget. 

Att monetära transaktioner är en del av vår kultur med är ett faktum och som vi har sett kan 

religionens verkan vara att skapa ett delat sammanhang med gemensamma värderingar. Jag 

menar här att med målet att gynna hälsa kan steg och mått vidtas utifrån de förutsättningar 

som samhället har, vilket borde ses som högst givet. På så vis bör detta ses som en 

identitetsprocess20.  

          Däremot vill jag lyfta den poäng som kritikerna har som gäller hur man framställer de 

importerade praktikerna från dess ursprungstradition. För att flödet av olika kulturella 

influenser ska kunna utbytas jämlikt bör man vara medveten om hur komplexa de olika 

traditionssystemen i grund och botten är. Utplockande av vissa elementet som resulterar i allt 

för grova generaliseringar av traditionen i sin helhet riskerar ge en missvisande bild. Det ter 

sig vara i det närmaste respektlöst mot grupper och individer som lever i enlighet med den 

ursprungliga traditionen. 

                                                        
20 Jmf McGuire (2008: 160-6); Gilhus & Mikaelsson (2006: 248). 
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Ola Sigurdsson skriver i Världen är en främmande plats: Essäer om religionens återkomst 

bland annat om religion och konsumtion. Hur vi tycks jaga ett ideal som man aldrig riktigt når 

fram till och hur varumärken inte bara är en produkt, utan en hel livsstil eller upplevelse. Vi 

uttrycker vår identitet genom konsumtion och religion ingår i utbytet av varumärken, tecken 

och symboler i den samtida marknadskonsumtionens logik. Men, detta kan ses som en 

simulering av religion då symbolerna inte är del i en religiös livsvärld, utan en yta med ett 

”låtsats   djup”   (Sigurdsson,   2003:   98-107). Och kanske är det som Sigurdsson menar, att 

religion – med avseende på de österländska elementen i hälsotidskrifterna - blir en estetisk 

förstörelse som döljer osäkerheten i den samtida existensen? När sekulära kristna inte finner 

gensvar av religionen i sin egen kultur verkar dagens globala influensmöjligheter inte dra sig 

för  att   importera  yogamattor,  ayurvedisk  ”supermat”  eller  spikmattor.  De  kan  helt  enkelt  ha  

ett värde i perspektiv av hälsa i samtidens konsumtionskultur. Med detta kulturrelaterade 

resonemang vill jag visa på likhet till forskare som Taylor, Heelas och Possamais inställning 

att vi sett ett kulturellt skifte med individens subjektiva upplevelse i centrum. Jag vill mena att 

denna möjlighet i grunden bör ses som godartad och är en grund för öppna samhällen 

präglade av mångfald. Det som bidrar till människors mål och mening bör ses som positivt – 

så länge det inte trampar över någon annans kultur och odlar kolonisationsbilden av 

”exotiska”  trosövertygelser och traditioner.  

3.2 Avslutning 

Studiens bidrag 
I ett folkhälsoperspektiv anbelangar hälsa alla individer och för många är tränings- och 

kostval  en  del  av  vardagen.  Genom  ”livsåskådningsglasögonen”  visar  denna  analys  hur  olika  

aspekter och mening kan gestaltas i hälsotidskrifter. Som noterades i den inledande delen av 

uppsatsen är området religion brett och kan ses i dessa vardagliga sammanhang. Studien 

gestaltar ett exempel på hur religion och livsåskådning kan ta sig uttryck i samtidens Sverige. 

          Denna undersökning om livsåskådningsantaganden om kroppen i hälsotidskrifter 

bekräftar mycket av vad annan forskning sett om fältet. Det gör att studien först och främst 

placerar sig i ett sammanhang och bestyrks, liksom den är ett bidrag till att tidigare forskning 

förstärks. För det andra rör greppet som undersökningen tar förvisso främst specifika frågor 

om hur kroppen framställs och hur kroppslig närvaro kan upplevas. Men genom att läsaren 

ges en bild av historiska och samtida förändringar i det religiösa landskapet breddas 

avsmalningen till en bredare förståelse om vilka förhållanden som lett till denna riktning.  
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Den tredje aspekten av hur denna uppsats är ett bidrag är direkt kopplat till styrdokumenten 

för skolans verksamhet, då det är tydligt att olika livsåskådningars formning av exempelvis 

identitet berörs i ämnesplanen för Gy 11. Kanske kan exempel från studien öppna upp ögonen 

för identifikation av hur man kan se på människan och kroppen. Det är viktigt, inte minst i ett 

samhällskritiskt perspektiv avseende framställningen av idealiserade bilder av kroppen och 

genusaspekter   om   ”manligt”   och   ”kvinnligt”   i   sammanhang   av   mångfald   vad   gäller  

exempelvis etnicitet och sexuell läggning. Vad säger alla dessa bilder och framställningar som 

elever möts av, och hur kan de kritiskt bemöta dem som individer och gruppmedlemmar? 

Därför är det möjligt att använda denna studie som ett didaktiskt verktyg i 

undervisningssammanhang för att illustrera hur olika framställningar av att vara människa kan 

komma till uttryck. 

Vidare forskning 
När det gäller religion och livsåskådning som tangerar till kropp, hälsa och vad Heelas och 

Woodhead kallar holistiska miljöer finns en hel del tänkbara infallsvinklar. Denna studie har 

fokuserat synen på kropp och upplevelsen av kroppslighet men såklart kommit i kontakt med 

andra tangeringspunkter som är möjliga att belysa. Några ekonomirelaterade aspekter som 

skulle kunna vara av intresse är att fördjupa sig i hur hälsa och hälsogynnandet kan fungera 

som markör av identitet. Vilka värderingar läggs i att vara en löpare eller en personlig tränare 

och hur samverkar olika aspekter i hälsosammanhang för att bidra till denna känsla av 

identitet? Konsumtion ses vidare i materialet i exempelvis mer och mer avancerad utrustning, 

liksom ett begär efter det. En sportklocka för ett fyrsiffrigt belopp kanske ses som givet för 

den inbitne, men knappast något som är möjligt för alla att införskaffa. Här kan gynnandet av 

hälsa ses som en markör för identitet och social status, inbegripet klasskillnader. Hur relaterar 

människor med olika sociala och ekonomiska förutsättningar till hälsa? Vad vi sett i tidigare i 

denna diskussion verkar individen vara sitt eget projekt att forma och förverkliga, men i 

vilken utsträckning är det förbehållet de med privilegiers lyx? 

          Oavsett om man vill se det som en form av religion eller livsåskådning så kan man inte 

undgå att se de sammanslutningar som tar form i hälsotidskrifterna. Sociala sammanhang, så 

som de gruppsammankomster, event och resor vi ser är exempel på hur individen blir del i ett 

större sammanhang som kan vara meningsskapande. Kommunikationen i hälsotidskrifterna är 

inte enkelriktad, då de flesta av dem har frågespalter till experter och möjlighet att tycka till 

om tidningen och dess innehåll. Detta menar jag bör ses som ett forum för att odla intresset 

för hälsa. Hur identifierar sig läsarna i hälsotidskrifter med utbytet och hur uppfattar de att 

detta forum   bidrar   till   deras   liv?   Ofta   påtalas   träningen   som   ”egen   tid”   som   ett   avbrott   i 
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vardagen och en intressant studie skulle kunna vara hur detta kan ses som en form av ritual, 

avskärmad från vardagen och vad vi kan kalla ”det profana”. Kanske kan man se processen 

som en transformerande rit där individen byter om (till träningskläder), lägger fokus vid 

görandet   (träningen)   och   därefter   duschar   för   att   känna   sig   fräsch   och   ”ny”,   påfylld   med  

energi? Och kan det ses som en kollektiv rit (med individen i centrum) att träna inför och 

delta i tävling, där lika kläder och premisser för individer blir enhetligt med de andra 

deltagarna och förstärker känslan av sammanhang och gruppidentitet?  

Avslutande reflektioner 
Den här uppsatsen inleddes med ett citat, hämtat ur en av många självhjälpsböcker som kan 

sägas höra till den populärreligiösa miljön som rör forskningsfältet. ”Vi  är  inte  människor 

som försöker vara andliga – vi är andliga varelser som  försöker  vara  människor.”  

Efter att ha arbetat med detta område och skrivit denna uppsats verkar det stå ganska klart att 

när den tänkande, kännande, subjektiva människan erkänner sin egen kropp – sin kroppslighet 

– mår hon bra. På sätt och vis upplevs då en hälsa värd namnet. Så visst kan man reflektera 

över att människan så många gånger är ett objekt i forskningsvärlden som ska mätas och 

vägas och hela tiden bli bättre. Men det ska vara för en framtid att leva i. När ett 

objektifierande öga läggs på människan som inte stämmer överens med estetiska ideal och 

vad  som  anses  ”sunt”  känner  hon  sig  inte  bekväm  med  sin  kropp  och  i  förlängningen  känner  

hon sig inte bekväm med sig. Biomedicinen har visat sig vara effektiv att bota sjukdomar, 

men i dessa aspekter verkar de knappast bidra. Har postsekulära Sverige minimaliserat 

upplevelsen av kropp, som kan härledas till en upplevelse av andlighet, så till den grad att vi 

mist något vitalt? Är det därför vi blickar österut mot vishetspraktiker som kan tilltala en 

intellektuell del av oss som öppnar upp för detta område? Kanske. Men man får passa sig för 

att låta historisk tolkningstradition fortgå och därmed exploatera praktiker som i sin 

originalkontext betyder så mycket mer än konsumtionssamhället här både verkar vilja och 

kanske över huvud taget kan nyansera. Därför ska denna uppsats om kropp och upplevelse av 

kroppslig närhet få avslutas med ett citat från en text som haft tangeringspunkter i Sveriges 

historia långt innan det blev populärt att man i samtiden ska  bli  sin  ”egen  yogi”.   

”Vet  ni  inte  att  er  kropp  är  ett  tempel  för  den  helige  anden,   
som ni har inom er och som ni fått från Gud?   

(1 Kor 6: 19) 
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3.3 Summering av diskussionen  
Denna avslutande del av uppsatsen har diskuterat vad som framkom i analysen. Sett i relation 

till annan forskning finns både positiva och mer negativa inställningar till 

konsumtionsmarknaden som hälsotidskrifterna befinner sig i. Är informationen vi matas med 

av godo för att skapa identitet eller är utbudet av tips och råd snarare en källa till en känsla av 

otillräcklighet? Den samtida individualiserade kulturen lägger hälsoansvaret på individen att 

bli sin lyckas smed, men kan idealen av hälsa nås när vi ständigt strävar efter att bli bättre? 

Diskussionen lyfter utifrån analysen av framställningen av kroppen vilka tillstånd människan 

verkar må bra i. En positiv kroppsuppfattning eller upplevelse av kroppen gynnas av att känna 

kroppslighet. Troligt är det att österländska praktiker anses kunna bidra i detta perspektiv 

eftersom exempelvis former av yoga och mindfulness inte gör någon direkt distinktion mellan 

kropp och sinne. Dock kan import av dessa praktiker, tagna ur sin originalkontext och utan 

helhetsförståelse för dess sammanhang, bidra till en exotifierande bild av asiatiska traditioner.  

          Slutligen diskuteras hur uppsatsen kan ses som ett bidrag till forskningsfältet samt hur 

den kan vara lämplig i perspektiv på undervisning. Jag ger exempel på fortsatt forskning och 

ger några sista avslutande reflektioner om arbetet med uppsatsen. 
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Sammanfattning  

Denna uppsats undersöker svenska hälsotidskrifter som en arena för religion- och 

livsåskådningsuttryck i det samtida religiösa landskapet. Med syfte att visa på 

livsåskådningsantaganden om kroppen undersöks hur kroppen och upplevelse av kroppen kan 

framställas, liksom hur praktiker från österländsk kontext ses kunna bidra till perspektiv på 

människan.  Teoribildningen som styr analysen grundar sig i Drew Leders (2001; 1992) 

forskning, kompletterad av Kristen Zielers (2011), om hur kroppen kan objektifieras 

respektive hur upplevelsen av kroppslig närhet kan framträda genom fenomenologisk 

förståelse. Med bland annat nyckelperspektiven dysfunktionell,  eustatisk  och  ”disappearing” 

upplevelse av kroppen tematiseras materialet genom innehållsanalys och vidare tolkning. 

          Utifrån Leder och Zielers begrepp framträder hur en objektifierande respektive 

fenomenologisk syn på kroppen och människan kan ses i svenska hälsotidskrifter. Alla de 

teoretiska orienteringar som presenteras kan på något vis belysas och människan framträder 

på många sätt som både fenomenologisk och som kroppsligt objekt. Fenomenologisk, för att 

upplevelsen av att vara kroppslig framkommer och ger en mångdimensionell bild av 

människan. Här är människan en holistisk varelse vars uppfattning om sig själv påverkas av 

fysiska, kognitiva, och sociala aspekter. Objekt, för att kroppen som objekt är ett uttryck i 

tidningarna och förhållningssättet till kroppen ofta är distanserat. Läsaren får ett recept på hur 

man ska gå tillväga för att nå sitt mål – oavsett om det gäller att åstadkomma estetiska, fysiska 

eller mentala mål. Tipsen och råden går i mångt och mycket ut på att ge individen de verktyg 

hen behöver för att forma, balansera och optimera sig själv.  

          I en del fall framstår det som att österländska religiösa praktiker behövs för att öka 

kroppsmedvetenhet (och i vissa fall andlighet) för att uppnå en balanserad hälsa. I andra fall 

anammas praktikerna som fysisk träning, som vilken träningsform som helst. Den 

sammantagna bilden av materialet pekar på att människan i mångt och mycket är ett ständigt 

projekt att förbättra. Genom att se uppsatsens resultat i relation till den subjektiva vändningen 

som placerar individen i centrum för upplevelser och målbilder, liksom forskarvärldens kritik 

och motkritik av ytlighets- och konsumtionskultur ges en förståelse för sammanhanget. Den 

bredd i synen på religion och livsåskådning som uppsatsen visar på är ett bidrag till fältet i 

stort, men det är också ett konkret exempel på religions- och livsåskådningsmångfald. Därför 

kan den användas i didaktiskt syfte inom skolans undervisning för att belysa olika kulturella 

samverkansprocesser och problematisera kulturella värderingar i ett bredare perspektiv.  
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